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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alan-
lar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (öööö) bendi ile (rrrr) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“öööö) Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamam-
landığını gösteren, yapının kullanımına izin veren, Ek-9’da yer alan forma uygun olarak dü-
zenlenen, onaylı belgeyi,”

“rrrr) Yapı ruhsatı: Bir parselde, Ek-10’da yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle
öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı
resmi izin belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(29) Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa uygulama imar planı yapılan

alanlardaki yoldan düşük olan parsellerde bina ±0.00 kotu; binanın oturacağı tabii zemindeki
en düşük iki köşe kotunun ortalaması ile parselin cephe aldığı en yüksek yol arasındaki kot
farkının 3.50 metreden fazla olması halinde; en düşük iki köşe kotunun ortalamasına göre be-
lirlenir. Bu durumda bu Yönetmeliğin kotlandırmaya ilişkin diğer hükümlerinden bu fıkraya
aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan ekler eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2017 30113

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/9/2017 30196
2- 6/2/2018 30324
3- 28/7/2018 30492
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
SABİT KIYMETLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinilme biçimine bakılmak-

sızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bünyesine girecek sabit kıymetlerin kayıtlara
alınması, izlenmesi, takibi, hizmet birimleri arasında aktarımı, elden çıkarılması ve kayıtlardan
düşülmesi gibi işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatını ve bunlara ait sabit kıymetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun

59 uncu maddesi ile 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 537 nci ve 538 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını,
b) Demirbaş eşya: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi ol-

maksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan taşınırları,
c) Demirbaş takip görevlisi: Görevli olduğu ünitede hizmete verilen taşınır sabit kıy-

metlerin her yıl sonu sayımı, takibi, korunması, bakımı ile görevlendirilen personeli,
ç) Devir: İktisadi kıymetlerin ivazlı veya ivazsız olarak el değiştirmesini,
d) Emsal bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak

tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı
değeri,

e) Faydalı ömür: Sabit kıymetin amortismanına esas olmak üzere Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenen süreyi,

f) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,
g) Harcama yetkilisi: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,
ğ) Hurda malzeme: Ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik

ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri
mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hiz-
met dışı bırakılan sabit kıymetleri,

h) İvazlı devir: Belli bir bedel mukabili devri,
ı) İvazsız devir: Bedelsiz olarak devri,
i) İz bedeli: Sabit kıymetin net defter değerinin 0,01 TL olmasını,
j) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
k) Maddi duran varlık: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini

yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş
amortismanların izlendiği hesabı,
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l) Maddi olmayan duran varlık: Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin
belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli ko-
şullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesabı,

m) Maliyet bedeli: Sabit kıymetin edinilmesi veya iktisadî değerinin artırılması ama-
cıyla yapılan (olağan onarım bakım giderlerinin dışında kalan) ödemelerle, bunlara ilişkin
bütün giderlerin toplamını,

n) Muhasebe birimi: Ünitelerin muhasebe iş ve işlemlerini yürüten birimi,
o) Net defter değeri: Sabit kıymetin kayıtlı değerinden o sabit kıymet için ayrılan amor-

tismanların mahsubundan sonra kalan değeri,
ö) Personel: Kurum bünyesinde görev yapan kadro karşılığı sözleşmeli ve özel hukuk

hükümlerine tabi çalışanları,
p) Rayiç bedel: İktisadi kıymetin değerleme günündeki piyasa alım satım değerini,
r) Sabit kıymetler: Tek Düzen Hesap Planında 25 ve 26 ncı grupta yer alan her türlü

maddi ve maddi olmayan iktisadi kıymeti,
s) Sayım cetveli: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tabloyu,
ş) Sayım komisyonu: Demirbaş takip görevlisinin de aralarında bulunduğu, teşkilinin

tek sayılarla ifade edildiği en az üç kişiden oluşan komisyonu,
t) Değer tespit komisyonu: Sabit kıymetin iktisadi değerini belirleyen komisyonu,
u) Tesellüm senedi: Sabit kıymet teslim alındığında veya teslim edildiğinde imzalanan

ve kişilerin zimmet ve sorumluluğunu gösterir belgeyi,
ü) Trampa: Ayni nitelikteki iktisadi kıymetlerin karşılıklı el değiştirmesini,
v) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sabit Kıymetlerin Sınıflandırılması

Sınıflandırma
MADDE 5 – (1) Sabit kıymetler, Kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve

tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan Maddi Duran Varlıklar ile Maddi Olmayan Du-
ran Varlıklar kalemleri ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sabit Kıymetlerin Değerlemesi

Değerleme
MADDE 6 – (1) Sabit kıymetler maliyet bedeli üzerinden değerlenir. Maliyet bedeli;

sabit kıymetin edinilmesi veya iktisadî değerinin artırılması amacıyla yapılan (olağan onarım
bakım giderlerinin dışında kalan) ödemelerle, bunlara ilişkin bütün giderlerin toplamıdır. Sabit
kıymetlerin maliyet bedeline aşağıdaki giderlerden ilgili olanlar eklenir:

a) Gümrük vergi ve resimleri,
b) Noter giderleri,
c) Mahkeme giderleri,
ç) Kıymet takdiri giderleri,
d) Yıkım masrafı ve arsa düzenleme giderleri,
e) Yeni yapılan taşınmazların proje, plân, ruhsatiye, tescil giderleri, komisyon, tellâliye

ve ilân giderleri,
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f) Taşıt alım giderleri,
g) Nakliye, sigorta ve montaj giderleri,
ğ) Emlak alım vergisi ve tapu giderleri.
(2) Sabit kıymetin maliyet bedeli üzerinden değerlemesinin mümkün olmadığı durum-

larda değerleme, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan aşağıdaki ölçülerden en uygun
olanı ile yapılır:

a) Mukayyet değer,
b) Vergi değeri,
c) Emsal bedeli.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sabit Kıymetlerin İktisabı, Teslim Alınması,

Kayıtlara Alınması ve Takibi

İktisap
MADDE 7 – (1) Sabit kıymetler satın alma, hibe, devir, inşa, imal veya herhangi bir

şekilde ivazlı ya da ivazsız olarak edinilebilir.
a) Satın alma yoluyla edinim: Satın alma yoluyla edinilecek sabit kıymet iktisabı Tür-

kiye Radyo-Televizyon Kurumu Satınalma Yönetmeliği ve/veya diğer kurumsal düzenlemelerle
belirlenir.

b) Hibe veya devir yoluyla edinim: Hibe veya devir yoluyla edinilecek taşınır mahi-
yetteki sabit kıymetler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan limitler
çerçevesinde harcama yetkilisi veya Yönetim Kurulu kararı ile bunların dışında kalan sabit
kıymetler ise Yönetim Kurulu kararı ile; faturası varsa fatura bedeli üzerinden, faturası olmayan
sabit kıymetler emsal bedeli üzerinden kayıtlara alınır. Bu yolla edinilen sabit kıymet ilgili he-
saba gelir kaydedilir.

c) İnşa yoluyla edinim: İnşa suretiyle edinilecek sabit kıymet inşaatın bittiği ve geçici
kabul tutanağının onaylandığı tarihi müteakip kayıtlara alınır.

ç) İmal yoluyla edinim: Merkez ve taşra teşkilatında imal edilecek sabit kıymetler mon-
taj veya imalat işleri yapılmak suretiyle edinilir. Edinme bedeli, montaj ve imalat harcamala-
rının toplamından oluşur.

Teslim alma
MADDE 8 – (1) Sabit kıymetlerin teslim alınmasına ilişkin işlemler Türkiye Rad-

yo-Televizyon Kurumu Ambar Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ve/veya diğer kurumsal
düzenlemelerle belirlenir.

Kayıtlara alma
MADDE 9 – (1) İktisap edilen sabit kıymetler Tek Düzen Muhasebe Hesap Planında

ait oldukları ilgili Duran Varlıklar hesabına kaydedilir.
Takip
MADDE 10 – (1) Sabit kıymetlerin kayıt altına alınması, ödeneklerinin takibi, kayıtlara

alındığı tarihten çıkarıldığı tarihe kadar olan envanter ve amortisman kayıtları muhasebe bi-
rimlerince takip edilir.

(2) Muhasebe birimleri taşınır sabit kıymetleri Tesellüm Senedi ile kayden takip ederler.
Demirbaş takip görevlilerinin zimmetini ve sorumluluğunu belirleyen bu senetler muhasebe
birimlerince demirbaş takip görevlilerinin bulunduğu birimlere göre ayrı ayrı dosyalanır ve
saklanır.
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(3) Demirbaş takip görevlileri sabit kıymetler ile ilgili giriş çıkış işlemlerini fiş ile takip
etmek ve kıymet olarak da takip edilmek üzere muhasebe birimlerine bildirmek zorundadır.
Ünite amirlerinin bilgisi dışında her ne sebeple olursa olsun sabit kıymet ve kayda tabi malzeme
girişi, çıkışı ve devri yapılamaz.

(4) Aynı muhasebe birimine bağlı üniteler arasındaki sabit kıymetlerin yer değiştirmesi
işlemi tesellüm senedi ile yapılır. Düzenlenen tesellüm senedi muhasebe birimine gönderilerek
zimmet değişimi yapılır.

(5) Farklı muhasebe birimlerine bağlı üniteler arasındaki sabit kıymetlerin yer değiş-
tirmesi işlemi tesellüm senedi ile yapılır. Düzenlenen tesellüm senedi ile kayıt değeri ve birik-
miş amortisman tutarlarını gösterir dekont, sabit kıymet kaydına esas olmak üzere ilgili muha-
sebe birimine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sabit Kıymetlerde Amortisman, Sabit Kıymetlerin Sayımı, Sayım Fazlası ve

Sayım Noksanlarının Kayıt Altına Alınması

Amortisman ayırma
MADDE 11 – (1) Amortismana tabi sabit kıymetler maliyet bedelleri ile kayıtlara alınır,

Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan ettiği faydalı ömürler dikkate alınarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun amortisman ayırma ve yöntemlerine ilişkin hükümleri uyarınca itfa
edilirler. Amortisman süresi, sabit kıymetlerin hizmete girdiği yıldan başlar ve net defter değeri
iz bedeline düşene kadar amortisman ayrılmasına devam edilir.

Sabit kıymetlerin sayımı
MADDE 12 – (1) Sabit kıymetlerin sayımı bilançoya esas teşkil etmek üzere her yıl

sonunda; ünite amirinin oluru ile demirbaş takip görevlisinin de aralarında yer aldığı en az 3
kişiden oluşan Sayım Komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde bu komisyona teknik per-
sonelin katkısı sağlanır. Elde edilen sonuçlar malzemenin kayıtlardaki miktarı ile fiilen mevcut
miktarlarını ve tüm özelliklerini gösterecek şekilde Ek-1 de yer alan Sayım Cetveline kayde-
dilir, sayım heyetince imzalanır ve en geç Ocak ayı sonuna kadar muhasebe birimlerine gön-
derilir.

(2) Kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere kendilerine taşınır sabit kıymet teslim edil-
miş bulunan personel sayım sırasında bunları sayım görevlilerine göstermekle yükümlüdür.

Sayım fazlası ve sayım noksanlarının kayıt altına alınması
MADDE 13 – (1) Sayım sonucunda fazla veya noksan çıkan sabit kıymetler Sayım

Cetvelleri Listesinde belirtilir. Sayım sonucunda kayıtlardaki miktardan fazla sabit kıymet
tespit edildiğinde bu husus bir tutanak ile belirlenir, tutanağa dayanılarak giriş belgesi düzen-
lenir ve rayiç değeri biliniyorsa bu değer üzerinden, bilinmiyorsa sabit kıymetin bulunduğu bi-
rim amirinin oluru ile teknik ünitelerden en az iki personel ve sabit kıymetin bulunduğu birimin
demirbaş takip görevlisinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından tespit edilecek bedel
üzerinden kayıtlara alınır.

(2) Sayım neticesinde kayıtlara göre eksik çıkan sabit kıymetlerle, kırık, bozuk ve kul-
lanılmaz hale gelmiş olan sabit kıymetler sayım cetvellerinde işaret olunarak derhal ünite ami-
rine bildirilir. Birim amiri gerekli araştırmaları yapar, varsa sorumluları tespit eder ve neticeyi
ilgili makama intikal ettirerek alınacak kararı tatbik eder. Sabit kıymetin bedelinin tahsili ge-
reken hallerde kıymetin bu tarihteki rayiç bedeli tespit edilip sorumlusundan tahsil edilir. Bedeli
tahsil edilen veya sorumluları bulunamayan sabit kıymetler bu Yönetmeliğin 14 üncü madde-
sinde yer alan hükümler çerçevesinde kayıtlardan çıkartılır.
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ALTINCI BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Kayıtlardan Çıkartılması ve İhracı

Kayıtlardan çıkarma, tahsis ve hurdaya ayırma

MADDE 14 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde tek-
nik veya fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar olmadığı sonucuna varılan;

a) Teknik teçhizat kapsamında yer alan sabit kıymetler, sabit kıymetin bulunduğu birim
amirinin oluru ile teknik ünitelerden en az iki personel ve sabit kıymetin bulunduğu birimin
demirbaş takip görevlisinin katılımıyla oluşturulan komisyonun raporuna göre,

b) Teknik teçhizat dışında kalan sabit kıymetler, sabit kıymetin bulunduğu birim ami-
rinin oluru ile sabit kıymetin bulunduğu birimin demirbaş takip görevlisi ve birimde görevli
en az iki personelin katılımıyla oluşturulan komisyonun raporuna göre,

üçüncü fıkrada yer alan limitler çerçevesinde harcama yetkilisinin onayı veya Yönetim
Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.

(2) Kuruma ait taşınmazların (arazi ve arsalar, binalar, yer altı ve yer üstü düzenleri,
verici kuleleri, enerji nakil hatları v.b.) kayıtlardan çıkarılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen sabit kıymetler dışında kalan her bir sabit
kıymet için;

a) Maliyet bedeli 50.000.-TL’ye (50.000.-TL dahil) kadar olanlarda Harcama Yetkilisi,
b) Maliyet bedeli 50.001.-TL ve üzeri olanlarda ise Yönetim Kurulu,
kayıtlardan çıkarmaya yetkilidir.
(4) Bu tutarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için, 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun ilgili maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır.

(5) Kayıtlardan çıkartılacak olan sabit kıymetlere ilişkin iş ve işlemler ilgili birim tara-
fından tamamlanarak yukarıda belirtilen limitler dahilinde her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar
Harcama Yetkilisine veya Yönetim Kuruluna sunulur. Alınan onay veya kararın bir örneği en
geç 10 gün içerisinde kayıtlardan çıkarılmak üzere bağlı bulundukları muhasebe birimine gön-
derilir.

(6) Kayıtlardan çıkartılan sabit kıymetler net defter değeri üzerinden 294-Elden Çıkar-
tılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabına alınır.

(7) Ekonomik ömrünü tamamlamış olsun veya olmasın ikinci el olarak tabir edilen; kir-
lenme, yıpranma, hasarlanma, dijital kirlilikten kaynaklı riskler ve buna bağlı olarak başka kul-
lanıcılara tahsisinde yaşanan sıkıntılar ile imhalarının ilave maliyet gerektirmesi nedeniyle cep
telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların kayıtlardan çıkartılarak kullanıcısına bıra-
kılması ile kayıt düzenine ilişkin usul ve esaslar kurumsal düzenlemelerle belirlenir.

(8) Sabit kıymetlerin çalınması veya kaybedilmesi hallerinde birim amiri gerekli araş-
tırmaları yaparak durumu ilgili makama yazılı olarak bildirir. Konuya ilişkin düzenlenen rapora
göre işlem tesis edilir. Sabit kıymetin bedelinin tahsili gereken hallerde kıymetin bu tarihteki
rayiç bedeli Kurumun satınalma birimi tarafından belirlenir. Rayiç bedelinin tespit edilememesi
halinde ise bu bedel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen komisyon
tarafından tespit edilir. Tespit edilen bedel sorumlusundan tahsil edilir. Bedeli tahsil edilen veya
sorumluları bulunamayan sabit kıymetler bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler
çerçevesinde kayıtlardan çıkartılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Elden Çıkartılması

Satış

MADDE 15 – (1) Kayıtlardan çıkartılan ve satışına karar verilen sabit kıymetler hak-
kında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümleri
ve/veya ilgili diğer kurumsal düzenlemelere göre işlem yapılır.

(2) Devir ve trampa satış hükmündedir.
Hibe

MADDE 16 – (1) Kurum kayıtlarında yer alan taşınır mahiyetteki sabit kıymetlerin
hibe edilmesinde Yönetim Kurulunun onayının alınması gereklidir. Hibesi uygun görülen sabit
kıymetler amortisman kayıtları da dikkate alınarak muhasebe birimlerince ilgili gelir/gider he-
saplarına kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş görevlilerinin sorumluluğu

MADDE 17 – (1) Sabit kıymetleri veya bu mahiyetteki demirbaşları kullananlar bu
kıymetlerin kendilerine verildiği tarihten itibaren kullanılmasından, bakımından ve muhafaza-
sından sorumludur. Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle sabit
kıymetlerin kırılması, kaybolması veya bozulmasına sebep olanlar bu zararın giderilmesiyle
yükümlüdürler.

Görevlilerin değiştirilmesi

MADDE 18 – (1) Demirbaş takip görevlileri, birim amirinin yazılı izni alınmadan ve
görevlendirilecek bir başka demirbaş takip görevlisi ile aralarında devir ve teslim yapılmadan
görevlerinden ayrılamazlar. Usulüne aykırı olarak görevden ayrılanların sorumluluğu devam
eder.

(2) Üniteler kullanımlarına tahsis edilen sabit kıymetleri işe yarar bir durumda tutmakla
ve gerekli tüm bakım ve onarımları yaptırmakla yükümlüdürler.

(3) Kasıt, ihmal veya kusurları ile bir sabit kıymetin kaybına neden olanlar sabit kıy-
metin rayiç bedelini, hasara uğramasına neden olanlar sabit kıymetin eski durumuna gelmesi
için yapılması gerekli tüm giderleri ödemekle yükümlüdürler.

Sabit kıymetlerin sigortalanması

MADDE 19 – (1) Sabit kıymetlerin sigortalanmasına ilişkin işlemler Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Sigorta Yönetmeliği ve/veya diğer kurumsal düzenlemelere göre yerine
getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 22/5/1981 tarihli ve 17347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-
nel Müdürü yürütür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversi-

tesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim,
öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve
Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlükçe hazırlanarak Senato onayı ile ilan edi-

len takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

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

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (ABD/ASD AK): Enstitü anabilim/anasanat
dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim
üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
f) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlen-

dirilerek onaylanması, tez/eser çalışmasına yönlendirilmesi ve tez/eser çalışması danışmanlığı
gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlerde rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından ata-
nan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

g) Enstitü: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünü,
ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) Eser çalışması: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğren-

cilerinin sanatta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin ise yüksek lisans tezi yerine
gerçekleştirecekleri sanatsal çalışmayı,

i) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,
k) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişiyi,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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m) İzleme komitesi (İK): Enstitüye bağlı bilim/sanat dallarında doktora/sanatta yeterlik
öğrencisinin tez/eser çalışması önerisini değerlendirmek, tez/eser çalışmalarına rehberlik etmek
ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan
komiteyi,

n) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim öğretim süresince devam eden, haftada bir sa-
atlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Müdür: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürünü,
ö) Müdürlük: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünü,
p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim, öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerini,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
s) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı olarak, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Ens-

titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim öğretim programla-
rını,

ş) Program koordinatörü (PK): Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı
koordinatörünü,

t) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
u) Sanatta yeterlik eser metni: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik prog-

ramı öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine, tez yazım yönergesine uygun olarak hazırla-
yacakları sanatta yeterlik eser çalışmasını,

ü) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
v) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi amaçları doğrultusunda, tez

yazım yönergesine uygun şekilde hazırlanacak olan bilimsel çalışmayı,
y) Tez izleme komitesi (TİK): Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ens-

titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, danışmanla
beraber biri kurum dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

z) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
aa) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
bb) Yeterlik komitesi (YK): Enstitüye bağlı doktora/sanatta yeterlik programlarına ait

yeterlik sınavlarını düzenleme ve yürütme kapsamında, çeşitli alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, beş asil ve bir yedek üyeden oluşan yeterlik sınav jü-
rilerini oluşturma görevine sahip komiteyi,

cc) Yeterlik sınavı (YS): Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, kayıtlı oldukları prog-
ramlara özgü temel konu ve kavramlar ile tez/eser çalışmasını şekillendiren bilimsel/sanatsal
yaklaşım ve yöntemler üzerindeki hâkimiyetlerini veya yenilerini geliştirmeye dönük, akade-
mik nitelikte bağımsız bir bilimsel araştırma veya sanat etkinliğini yürütebilme yeterliklerini
değerlendirmeyi amaçlayan sınavı,

çç) Yeterlik sınavı jürisi (YSJ): Doktora/sanatta yeterlik programları dâhilinde farklı
alanlardaki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, danış-
manla birlikte en az iki üyenin Üniversite dışından, diğer ikisinin ise komitenin alana uygun
olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak üzere beş asil üyeden oluşan jüriyi,

dd) Yüksek lisans eser metni: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans prog-
ramı öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlaya-
cakları yüksek lisans eser çalışmasını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programları teşkil eden tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayı ve kontenjanları (alan-içi ve alan-dışı
olmak üzere), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve
Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, EK tarafından uygun
görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavından ise yüksek lisans programlarında en az 60 puan al-
maları gerekir. Lisans mezuniyet notunun 100’lük sistemde 70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50
ve üzeri olması gerekir. Sıralama notu, dal sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si topla-
narak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi not ortalaması
yüksek olan aday, üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitü-
deki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans
programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sınavından da en az 70 puan almaları gerekir. Yüksek lisans mezuniyet notunun
100’lük sistemde 70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Sıralama
notu, yüksek lisans mezuniyetinin %15’i, yabancı dil sınavının %25’i ve sınav notunun %60’ı
toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı
olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması duru-
munda yüksek lisans not ortalaması yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar
arasında ise lisans notları ortalaması yüksek olan aday üst sırada yer alır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili bir puan) alınması zorunludur. Giri-
lecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların gerektiğinde yükseltilmesi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla ka-
rara bağlanır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların de-
ğerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Lisans veya yüksek
lisans diplomasıyla başvuran adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde
70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması ve değerlendirme ve/veya mülakat sına-
vından da en az 70 puan almaları gerekir. Değerlendirme sınavı; yazılı sınav, çizime dayalı ye-
tenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir birleşiminden oluşur. Adayların sıralama
notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans
diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması
daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise lisans notları ortalaması
yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdeki
anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
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bancı dil sınavlarından bunun muadili bir puan) alınması zorunludur. Girilecek programların
özelliklerine göre bu asgari puanların gerekirse yükseltilmesi, anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla gerçekleşir.

(7) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul
(ÜK) kararıyla belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
Ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato ona-
yıyla, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurularına ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

(9) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış aday-
ların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri diploma denklik belgelerini mezuniyetlerinden
önce kuruma teslim etmeleri kaydıyla YÖK’ten temin etmeleri gereken “Tanınma Belgesini”
getirmeleri ön koşuluna bağlıdır.

(10) Devlet bursluları dâhil, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim
görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değer-
lendirme ve/veya mülakat sınavından en az 70 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu
adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son baş-
vuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar, enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından
belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(12) Başvurularda istenen belgelerin asıl veya enstitü tarafından onaylı örnekleri kabul
edilir.

(13) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği ortak lisansüstü eğitim öğretim programlarına öğrenci
kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim
kurumu veya uluslararası kuruluşla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tara-
fından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalının teklifi ve EYK kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygula-
nabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilebilecek adaylar şun-
lardır:

a) Lisans derecelerini, başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik prog-
ramından farklı bir alanda almış olan adaylar,

b) Lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik prog-
ramından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel/sanatsal
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam ve sınavlar hakkında ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır. Her dersin başarı notunun
en az DD olması gerekir. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlıkta alınan tüm derslerin ortalamasının
yüksek lisans için en az CC, doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir.
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(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu
süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitüyle
ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı
sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere enstitü ABD/ASD başkanlığının onayıyla
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve ilgili diğer hü-
kümler Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir. Lisansüstü programa kabul edilen
özel öğrencilerin başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyetleri, ilgili lisansüstü eğitimde verilen
derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış başarılı bir öğrenci, yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kabul edilebilir.
Buna dair kabul edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir. Bu öğ-
rencilerden, geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü
maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay ge-
çişe başvurabilmeleri için lisansüstü not ortalamalarının; yüksek lisansta en az CB, doktora ve
sanatta yeterlikte ise en az BA olması gerekir.

(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek li-
sans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı
programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü ve EYK kararıyla belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programına yatay
geçiş yapan öğrenci yeterlik sınavına, geçiş yaptığı programda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri
öğretim kurumundan alacakları öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri ilgili
Enstitüye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim
kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları ve muaf olmaları halinde aldıkları
not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceğine ilişkin hususlar, ilgili anabilim/anasanat dalı gö-
rüşü alınmak suretiyle EYK tarafından belirlenir.

(4)Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.
Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi EYK kararıyla

kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. EYK, her program için ilan edilen kon-
tenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların kayıt iş-
lemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.

(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için ilgili enstitü tarafından teklif edilen ve Senato
tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı gö-
rülmek kaydıyla onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına; doktora/sanatta

yeterlik programlarına kabul edilenlerin yüksek lisans diplomasına; lisans programlarından
doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip
olmaları,
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b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine
getirilmesi,

gerekir.
(5) Eksik belgeyle kesin kayıt yapılmaz.
(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan

adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların, tespit edilmeleri hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-
geler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü
kazanmamış sayıldıkları gibi gelecekte de öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(8) Öğrenci kesin kayıt için şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen başvuramadığı du-
rumda, ancak noter onaylı vekâlet yoluyla başvuru işlemi bir başkası tarafından yapılabilir.

E-posta adresi
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim öğ-
retime ilişkin duyurular, bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta yoluyla gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta

adresleri iptal edilir.
(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir

ve haklarında yasal işlem başlatılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 10 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında

bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapıl-
mak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirmeleri hâlinde, yeni adres-
lerini kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilere, Üniver-
sitede kayıtlı adresleri üzerinden yapılan bildirimler geçerli sayılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından

Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-
tında öğrencinin tanınmasını sağlayan bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, öğrenciye, gazete ilanı, kimlik ücretini ya-
tırdığına dair banka dekontu ve dilekçeyle başvurması halinde yeniden kimlik kartı verilir.

Danışmanlar
MADDE 12 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içe-

risinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve EYK onayıyla, öğretim üyeleri ara-
sından, bir akademik danışman atanır. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayıyla doktora veya
sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlen-
mesinde, tez/eser çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bi-
limsel/sanatsal faaliyetlere yönelik olarak rehberlik etmekle ve öğrenciyle ilgili diğer akademik
konularda destek vermekle yükümlüdür.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ders aşamasını ta-
mamlayan öğrencilerin tez/eser çalışması danışmanlığı için tez aşamasının başlangıcında ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ile EYK tarafından farklı bir tez/eser danışmanı ata-
nabilir.
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(4) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK önerisi
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

(5) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanı sorumludur.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde ve her dönem

başında, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli
hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Ekonomik nedenler ya da sağlık sorunu gibi eğitime devam etmeye engel teşkil
edecek sebepleri haiz olanlar ve bu durumlarını belgeleyebilenlerden mazeretleri EYK tara-
fından kabul edilenler dışında, süresi dâhilinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve
kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenciler ilgili dönemde ders alamaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemenin gerçekleşmediği dönem, öğretim süresinden sa-
yılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, akademik takvimde belirlenen sü-
reler içinde veya dışında, ilgili kurulların kararıyla yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programıyla düzenlenir. Öğrenci, kayıt
yenileme işlemlerini, otomasyon programında, internet üzerinden ve akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması, kayıt işlemlerinin, öğrenci danışmanı ta-
rafından, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde onaylanması suretiyle gerçekleşir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik
beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri,
dönem başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, ilgili dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payları ve/veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin
katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili an-
laşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-
nemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması
MADDE 15 – (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin geçici bir süre için ilgili EK onayıyla

kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. Kayıt dondurma başvurusu yapılabil-
mesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya kayıt dondurmuş statüde olması zorunludur.
Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde, ilgili öğrencilerin
kayıtlarının dondurulmuş olduğu belirtilir.
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(2) EYK kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler için azami
kayıt dondurma süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisans programında bir
yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, sağ-
lık, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu süre bu hallerin süresi kadardır.

(3) Kayıt donduran öğrenci öğretimine devam edemez ve kayıt dondurduğu dönemi iz-
leyen sınav dönemindeki dönem sonu sınavlarına giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem içinde de kayıt dondurulabilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde aynı usulle işlem yapılır. Dönem
içinde kayıt dondurulması hâlinde öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(5) Bu maddede belirtilen nedenlerle kayıt dondurma istenilmesi hâlinde öğrencinin,
olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu enstitüye başvurması
ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(6) Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle kayıt don-
durma ancak dönem başında yapılabilir. Bu durumda kayıt dondurma için başvurunun neden-
lerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde
yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra ya-
pılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, kayıt dondurduğu öğretim dönemin-
den başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(8) YÖK tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer
nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(9) Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı
aşan ve bu durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belgeleyebilen öğ-
rencilerin öğretimlerine devam etmek istemeleri halinde, kendilerinden tedavi görerek sağlıklı
olduklarına dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, enstitü yönetim kurulunca in-
celendikten sonra, öğrencinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin
MADDE 16 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üni-
versite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin
süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev
teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde, Üniversite dı-
şındaki bir etkinliğe özel izinli olarak katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına gi-
remeyen öğrencilerin mazeretlerinin EYK tarafından kabulü durumunda, bu öğrencilerin dö-
nem sonu ve bütünleme sınavı veya bunların yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri haklarını
kullanma zamanı EYK tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin EYK kararı doğrultusunda, Üniver-

site ile ilişikleri kesilir:
a) Kendi isteğiyle kaydının silinmesini yazılı olarak talep etmiş olanlar,
b) Yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar,
c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alanlar,
ç) Üniversiteye kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya

kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edi-
lenler.
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(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-
cinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti EYK
kararıyla iade edilir. Ancak önceki dönemlere ait ödenmiş öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri
iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı

Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyinde öğretim görürler.
(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeniyle öğre-

tim ve sınavlara ilişkin esaslar bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senato
kararıyla belirlenebilir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek
lisans programlarında bir, doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kay-
dıyla yurt içi veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları
devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin, değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğ-
retim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalının
olumlu görüşü ve EK kararıyla, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki yükümlülüklerin yerine
sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı ders kredilerinin toplamı, kayıtlı
olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağına dair esaslar ilgili EK tarafından hazırlanır
ve Senatoca onaylanır.

(6) Lisansüstü programlarda yapılan tezler/eser çalışmaları, değişim programıyla gidilen
üniversitelerde tamamlanamaz.

Öğretim dönemleri
MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Ders-

ler dönem olarak düzenlenir.
(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu

süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalış-
maları bu süreler içindedir. Ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tu-
tulur.

Öğrenci disiplin işleri
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Öğrenci işleri
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,

nakil yoluyla kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey veya ku-
rum içi geçiş, sınav, not ve diğer işlemleri, kayıtlı bulundukları enstitüler tarafından yapılır ve
yürütülür.

Öğretim planları
MADDE 23 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili

mevzuat ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato
tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.
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(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla öğretim planlarına yeni dersler
eklenebilir veya kaldırılabilir. Öğretim planlarındaki dersler, EK kararıyla açık veya kapalı tu-
tulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri değiştirile-
mez.

(3) Zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin varsa ön koşulları öğretim planlarında
belirtilir.

(4) Öğretim planlarında, mezuniyet için tamamlanması gereken toplam kredi ve AKTS
miktarının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından
itibaren uygulamaya konulur.

Dersler
MADDE 24 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye,

proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin bir veya daha faz-
lasından oluşabilir. Ders başarı notu, bir ders için verilen tek bir not ile belirtilir.

(2) Dersler, özellikleri göz önüne alınarak şu şekilde gruplandırılır:
a) Zorunlu dersler,
b) Seçmeli dersler,
c) Seminer dersi,
ç) Uzmanlık alan dersi,
d) Dönem projesi dersi.
(3) Yıllık akademik takvim içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK
kararı ve Senato onayıyla kesinleşir.

(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi, tezli
ve tezsiz yüksek lisans için en az altmış (60), doktora/sanatta yeterlik için ise en az yüz yirmi
(120) olmalıdır.

(5) Anabilim/anasanat dalları, Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarının yürüt-
tükleri programlar için anabilim/anasanat dalları arası işbirliği çerçevesinde zorunlu veya seç-
meli ders açabilir; kendi anabilim/anasanat dalları için açtıkları derslere anabilim/anasanat dalı
dışı kontenjan belirleyebilir.

(6) Dersler, diğer derslerden bir veya daha fazlasının başarılması veya belirli bir kredi-
nin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(7) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, ens-
titü müdürlükleri tarafından onaylanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(8) Gerekli hâllerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK
kararı ve Senato onayıyla dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil gün-
lerinde yapılabilir.

Zorunlu dersler
MADDE 25 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olduğu derslerdir.
(2) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim

programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde hem güz hem de bahar dönemlerinde açıla-
bilir.

Seçmeli dersler
MADDE 26 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olmadığı, ancak alan formasyonunun elde edilmesinde, öğrencinin uzmanlaşmak istediği
alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenir ve akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.
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(3) Mesleğe yönelik olmak üzere yabancı dilde verilmesi uygun görülen seçmeli dersler,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EK kararı ve Senato ona-
yıyla açılabilir.

Seminer dersi
MADDE 27 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer tüm programlarda

zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme
ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.

(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on
olabilir.

(3) Seminer dersi, görevli öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız şeklinde de-
ğerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans dışında diğer tüm programlarda yer alan bu

ders, ilgili öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere çalıştığı bilimsel/sanatsal alan-
daki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel
bilimsel/sanatsal yazıları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneklerinin gelişti-
rilmesini sağlamak amacıyla verdiği teorik bir derstir.

(2) Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi
ve anabilim/anasanat dalının onayıyla açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam
eder.

(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışman tarafından açılan uzmanlık alan der-
sini almak zorundadır.

Dönem projesi dersi
MADDE 29 – (1) Dönem projesi dersi, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında yer

alan zorunlu ve kredisiz bir derstir ve öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje
ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az on, en fazla
otuz olabilir.

(3) Dönem projesi dersi, danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından başarılı veya
başarısız şeklinde değerlendirilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla ön koşulsuz veya

ön koşulunu sağladıkları dersleri alabilirler.
(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve ilgili EK kararıyla öğrencilerin bir

yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredilerine bir üst sınır getirilebilir.
(3) Her öğrenci; ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini danışman reh-

berliğinde ve akademik takvimde belirtilen süre içinde yapar.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir

dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler, mezuniyet için
gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, izledikleri öğretim programında yer alan teorik ders, atöl-

ye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için anabilim/ana-
sanat kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem ba-
şında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci; atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uy-
gulamalı derslerin % 80’ine, teorik dersler ile teori ve uygulamadan oluşan derslerin % 70’ine
devam etmek zorundadır.
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(3) Devam koşulunu ve anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda öğretim ele-
manının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer
koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Ders aşamasında sınavlar
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şun-

lardır:
a) Ara sınav,
b) Dönem sonu sınavı,
c) Bütünleme sınavı.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, anabilim/anasanat kurulu kararları doğ-
rultusunda, ilgili öğretim elemanınca belirlenir. Bunlara ilişkin duyurular öğrencilere dönemin
ilk haftası içinde, ilgili anabilim/anasanat başkanlıklarınca yapılır.

(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,
yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında, ilgili
anabilim/anasanat kurullarında karara bağlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öğ-
rencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girememiş
veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(5) Bazı dersler için bütünleme sınavları uygulanmayabilir. Bütünlemesi olmayan ders-
ler, anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili EK onayıyla belirlenir ve öğrencilere, ilgili dönem
başlarında duyurulur.

(6) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.
(7) Ara sınav veya yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan

ve bu mazeretini belgeleyebilen öğrenciye uygulanacak işlem, dönem başlarında ilgili anabi-
lim/anasanat kurulu tarafından belirlenir.

(8) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavı olup ayrı bir sınav yapıl-
maz.

(9) Bütünlemesi olmayan dönem sonu veya bütünleme sınavlarından bir veya birkaçına
hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik öğrencileri, yönetim kurulunda görüşülmek üzere rapor veya belgeleriyle ilgili enstitü
müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(10) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, EYK’da incelenir ve karara
bağlanır.

(11) Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda, ÜYK
ve ilgili EYK yetkilidir.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma
MADDE 34 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje de-

ğerlendirmesi veya bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri
derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belir-
lenir. Sözlü sınavlar izleyiciye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendiril-
mesinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne
de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ge-
rekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri
dışında veya tatil günlerinde yapılabilir.
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Ders başarı notu
MADDE 35 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygula-

malardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katıl-
masıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak ders başarı notunun hesaplanacağı, dö-
nem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
(4) Ders başarı notlarının dörtlük sistemdeki katsayıları ile yüzlük sistemdeki puan kar-

şılıkları aşağıdaki tablodaki gibidir:
Ders Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-100
BA 3,75 85-89
BB 3,50 80-84
CB 3,25 75-79
CC 3,00 70-74
DC 2,75 65-69
DD 2,50 60-64
EE 2,00 50-59
FF 0 0-49
FD 0 (Devamsız)
G Geçti
K Kaldı

(5) Öğrencinin yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans prog-
ramlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora/sanatta
yeterlik programlarında AA, BA, BB notlarından birini alması gerekir.

(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı
dönem sonu sınavına girme hakkı bulunmayan öğrencilere FD notu verilir.

(7) Seminer dersi, dönem projesi dersi ve tez/eser çalışmasından başarılı bulunan öğ-
rencilere G (Geçti), başarısız bulunanlara ise K (Kaldı) notu verilir.

Ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu zorunlu dersleri yeniden almak

zorundadır.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine kredisi

buna denk olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla seçmek zorundadır.
(3) Öğrenci, bir dersten aldığı notu yükseltmek amacıyla ilgili dersi yeniden alabilir.
(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir.
Ders başarı notunun ilanı
MADDE 37 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını

izleyen beşinci gün, ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.
(2) Atölye, proje, tasarım ve sergi gibi uygulamalı dersler ile tez/eser çalışması gibi bü-

tünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip eden beşinci
gün, ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sistemine girilerek kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata, dersin öğretim elemanı tarafından, resen tespit
edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden iti-
baren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesini bildiren bir dilekçeyle ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılan başvuru ve EYK kararıyla düzeltilebilir.
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Ders başarı notuna itiraz
MADDE 38 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir işgünü içinde,

kayıtlı olduğu ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak maddi hata yönünden sınav
evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili EYK’ca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren EYK kararları; gerekli not düzeltmesinin öğrenci
bilgi sisteminde yapılabilmesi için akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma
tarihinden önce yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular
kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO); (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) for-

mülüne göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K, dersin
AKTS kredisini; B, dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı
not ortalamasıdır.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı
derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesaplanırken, G (Geçti) ve K (Kaldı) notu verilen dersler hesaba ka-
tılmaz.

(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)’dır.
Not dökümü
MADDE 40 – (1) Ayrıntılı not dökümünde öğrencinin aldığı tüm ders ve notlar, ders-

lerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler sınıf ve dönem bazında düzenlenir.

Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notlarına ilişkin açıkla-
malara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını
sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler ders, seminer ve uy-
gulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek
özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer
dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Bunlardan en az 15 kredilik dersin, program ders-
lerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde EYK kararıyla
bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim
öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil, en az 8 ders
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç da-
nışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyılda tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve programın öğretim planında belir-
tilmiş olmak kaydı ve danışmanın onayıyla en çok iki dersi lisans derslerinden seçebilir.
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(4) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan dersler-
den en fazla iki dersi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla
alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve tez aşamasına geçebilmesi
için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredideki tüm dersleri başarıyla tamamlamış
olması gerekir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve dışı bütünleşmiş yüksek lisans programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğ-
retim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programla-
rına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarı-
yıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikteki başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; tez çalışmasında azami süreler içerisinde başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, ders aşamasını başarıyla

tamamlayan tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan her bir öğrenci için birer tez/eser ça-
lışması danışmanı, derslerin tamamlanmasını takip eden en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye önerir. Tez/eser çalışması danışmanı EYK onayıyla kesinleşir. Danışman ataması ya-
pılan öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar enstitüye bildirir. Tez/eser çalışması konusu, EYK onayıyla kesinlik kazanır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak enstitüde görevli, Üni-
versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, atana-
cak ikinci tez danışmanı, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yüksek lisans tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve

tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi, yo-
rumlama kapasitesi ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı; öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık yapılır. Öğ-
renciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyle
birlikte öğrenci, tamamlamış olduğu tezini, kütüphane intihal tespit programı raporunu da almış
olarak danışmanına teslim eder. Danışmanının, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü
içeren ve danışmanı tarafından imzalanmış enstitü formuyla birlikte ilgili tez ve intihal raporunu
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu tezi danışmanının da dâhil olduğu jüri üyelerine gön-
derir. İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte
karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı ilgili EYK toplantısı tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

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

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yapılmış haliyle ilgili tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı
olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından mezuniyet için be-

lirlenen diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır:

a) Yüksek lisans tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası,
b) Tezin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetini (Word formatında) içe-

ren 1 adet CD,
c) İlgili bilgi ve onayları içeren enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tezi, şekil yönünden de uygun bulunan

öğrenciye enstitü tarafından tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde de Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

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

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

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Süre
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel/sanatsal

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

Danışman atanması
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip öğretim görevlilerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar be-
lirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, varsa aynı programın tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel teori veya yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir teori veya yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-

diden ve bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders
olmadığı takdirde EYK kararıyla bağlı bulunulan anabilim dalından ders alınabilir. Lisans de-
recesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans de-
recesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
seçebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora programları, yurt içi ve dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de dü-

zenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurum-
larıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
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Süre
MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz ya-
rıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğ-
renci için bu süre, en az altı yarıyıl olmak zorundadır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için belirtilen süreler on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldan, kısa sürede
mezuniyet şartlarına sahip olanlar için ise sekiz yarıyıldan oluşur.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl (lisans derecesiyle
kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl) sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya tez
çalışmasını azami süre içinde tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanlara,
tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, talepleri doğrultu-
sunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanı ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından iti-
baren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorun-
ludur.

(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora derecesine sahip kadrolu
öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı
en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasına dair bilimsel araştırma
derinliğini ölçmeye yöneliktir.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi
için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış
olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK
tarafından üç yıl süreyle atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi
(DYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üye-
sinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğren-
cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(8) DYK, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam AKTS miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, fazladan ders almasını isteye-
bilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden
başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci,
yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin, geçmek istediği yüksek lisans programının
gerekli gördüğü şartları sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam ettiği derslerden muaf olup
olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceğine
dair hususlar ilgili anabilim dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla, bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluş-
turulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü
anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda
ikinci tez danışmanının TİK toplantılarına katılması isteğe bağlıdır.

(3) TİK teşkilinden sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yaklaşım ve yöntemiyle çalışma planını kapsayan
tez önerisini, TİK huzurunda sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisine ilişkin yazılı bir ra-
poru, sözlü savunmadan en az on beş gün önce, TİK üyelerine iletmekle yükümlüdür.

(2) Savunmayı değerlendiren TİK, öğrencinin sunduğu tez çalışması önerisinin kabul,
ret veya düzeltilmesine ilişkin kararı, salt çoğunlukla alır. Düzeltme için verilecek süre bir
aydır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca, tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir 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 Üni-
versiteyle ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan veya TİK toplantılarına katılmayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği ke-
silir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini, jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, te-

zini gerekli düzeltmelerle birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze
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ilişkin kütüphane intihal tespit 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.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az
üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman
dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması
durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğ-
retim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin EYK tarafından onaylandığı tarihten itibaren en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının
öğrenci tarafından sözlü olarak sunulması ve jüri üyelerince yönlendirilen soru cevap kısmından
oluşur. Savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olup soru sorma hakkı sadece jüri üyelerine aittir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca, savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin enstitüyle 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 bulunan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü
müdürlüğüne bildirirler.

(8) Doktora tezinde, adayın 50 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan;
a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel tez veya yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir tez veya yöntemi yeni bir alana uygulaması,
koşullarından en az birini yerine getirmiş olup olmadığının sınanması esastır.
(9) Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan

öğrenci, teziyle birlikte, bu tezden üretip yayımlamış olduğu Türkçe bir makaleyi de teslim et-
mek zorundadır.

Doktora diploması
MADDE 57 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatoca belirlenen diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla doktora öğrencisi, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ens-
titüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmekle yükümlüdür:

a) Doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası,
b) Tezin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetlerini (Word formatında)

içeren 1 CD,
c) Enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tezi şekil yönünden de uygun bulunan

öğrenciye enstitü tarafından doktora diploması verilir. Başvuru üzerine EYK, teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde de Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(4) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı (SYP); ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser ça-
lışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-
diden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer ve
uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik ders, program derslerinden alınmış olmalıdır. Prog-
ramda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde EYK kararıyla bağlı bulunulan anasanat dalından
ders alınabilir. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) SYP öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden;
yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler
için ise en fazla dört dersi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla
alabilirler.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yükü ve
kredisine dâhil değildir.

(6) SYP, yurt içi ve dışı bütünleşik programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu program-
lar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre
MADDE 59 – (1) SYP tamamlama süresi, sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci
için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) SYP için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek
lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için altı
yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmelikteki
en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili dersler, seminer ve uygulamaları başarıyla bitirmesine rağmen tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl
veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle SYP’ye başvurup gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları
yerine getirmiş olmasına rağmen sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayan öğ-
rencilerin talep etmeleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması durumunda kendi-
lerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez/eser danışmanı atanması
MADDE 60 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimiyle tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-
titüye önerir. Tez/eser danışmanı önerileri EYK kararıyla kesinleştirilir. Tez/eser danışmanı,
öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez/eser danış-
manının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez/eser çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser danışmanı ata-
nabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir.

(2) Tez/eser danışmanı, enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. İkinci tez/eser danışmanı Üniversite kadrosu dışından, doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez/eser danışmanının görev ve sorumlulukları
yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin

tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün
sınanmasını amaçlar.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi
için seminer dersi dâhil, yükümlü olduğu toplam kredi miktarındaki tüm dersleri başarıyla ta-
mamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek li-
sans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edi-
lenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavlarına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK
tarafından üç yıl süreyle atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik komitesi
(SYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür. SYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri beş öğretim üyesinden oluşur.
(6) Yeterlik sınavı, yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı

sınavda başarılı olan öğrenci sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notla-
rının hesaplanmasında, EK önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan
esaslar uygulanır. Sanatta yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı/sözlü ve uygulamalı sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir.

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

(8) SYK, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa
bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğ-
renci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız
olan öğrencinin SYP ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci
yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programına ait
gerekli şartları sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup
olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği
hususu ilgili anasanat dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi
MADDE 62 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla, bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışması iz-
leme komitesi (SYTİK) oluşturulur.
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(2) SYTİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü
anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda komite
toplantılarına katılım bu danışmanın isteğine bağlıdır.

(3) SYTİK’nın kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve EYK onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 63 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser
çalışması önerisini SYTİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser ça-
lışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üye-
lerine iletir.

(2) Savunmayı değerlendiren SYTİK, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin
kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu
süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı baş-
kanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez/eser konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir SYTİK atanabilir. Programa aynı danışmanla de-
vam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır. Tez/eser önerisi bu savunmada da red-
dedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için SYTİK, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık
ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve
bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve/veya tez/eser izleme komitesine katılmayan öğren-
cinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belir-
tilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 64 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini, tez yazım kılavuzuna uygun
biçimde yazar ve ayrıca tez, sergi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser savunmasından önce
düzeltme verilen tez/eserlerde ise gerekli düzeltmeler yapılmış olarak tez/eserin istenen sayıda
nüshasını, danışmanının tez/eserin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirt-
tiği görüşünü ve tez/esere ilişkin intihal yazılım programı raporunu, anasanat dalı başkanlığı
onayıyla birlikte enstitüye teslim eder. Danışman tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi
durumunda, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez/eser EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tez/eserinin sonuçlanabilmesi için tez/eser çalışması önerisi kabul edil-
dikten sonra en az üç tez/eser izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser sınavı jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üye-
leri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman
dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez/eser izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer
alması durumunda, tez/eser sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan
en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez/eser danışmanı, oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tez/eserin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunma sınavına alır. Tez/eser savunma sınavı,
tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Savunma sı-
navı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tez/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez/eseri başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez/eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama
gerekçelerini, tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak
enstitü müdürlüğüne bildirirler.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 65 – (1) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve Senatoca belirlenen diğer ko-

şulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik öğrencisi, tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmekle yükümlüdür:

a) Sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası,
b) Tez/eser metninin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetlerini (Word

formatında) içeren 1 CD ile –varsa– görsel ve işitsel dokümanları,
c) Enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tez/eser metni şekil yönünden de uygun

bulunan öğrenci, enstitü tarafından verilen ve sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sa-
natta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine, teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde de ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin/eser metninin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik
tez/eserinin bir kopyası elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

Ödüllendirme
MADDE 66 – (1) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başından itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversi-

tesine bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulunda yürütülen, ön lisans ve lisans öğretimi ile bu
süreçte uygulanacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülteler ve
meslek yüksekokulunda yürütülen, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarına öğrenci
kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve
değerlendirme, diploma, izin, akademik danışmanlık, kayıt silme, ayrılma ve diğer işlemlere
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri

ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık aka-

demik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) Birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülteleri ve meslek

yüksekokulunu,
ç) ÇAP: Çift Ana Dal Programını,
d) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğretim prog-

ramlarıyla ilgili konularda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,
e) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışı yük-

seköğretim kurumları ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan değişim
programlarını,

f) Dekan: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
g) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,
ğ) GNO: Genel akademik not ortalamasını,
h) İlgili kurul: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte

kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,
ı) İlgili yönetim kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte-

lerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kuru-
lunu,

i) Müdür: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu
müdürünü,

j) Öğrenci işleri birimi: İlgili fakülte veya meslek yüksekokulu programlarında kayıtlı
öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, ilgili dekan veya müdüre bağlı öğrenci işleri biri-
mini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
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m) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite (MGÜ): Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim

Kurulunu,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki öğretim program-

larına, programların özelliklerine göre aşağıdaki koşullardan birini sağlamaları hâlinde öğrenci
kabul edilir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak.
b) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarında Se-

nato tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek, açılan sınavlarda başarılı olmak.
c) Yatay ve dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine ge-

tirmiş olmak.
ç) Üniversite içi programlar arası geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan ko-

şulları yerine getirmiş olmak.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

öğrencilerin, fakülte ve bölümlere 2547 sayılı Kanun uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için
YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması ve başka bir yük-
seköğretim kurumunun örgün ön lisans ve lisans programında kayıtlı olmaması gerekir.

(3) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait
öğrencilerin kayıt işlemleri; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre
yürütülür.

Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; ilgili yönetim

kurulunun görüşü alınarak Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.
(2) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarının

özelliklerine göre açılacak özel yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değer-
lendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt
MADDE 6 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler

ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği
belgeler dışında da belge isteyebilir.

(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya özel yetenek sınavları sonuç-
larına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde
öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini kendileri yaparlar. Öğrenciler, Senatonun belir-
lediği istisnai durumlarda belirledikleri vekillerince de kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin
durumları hakkında ise öğrenci adaylarının beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Öğrenciler YÖK/Üniversite tarafından belirlenen internet adresinden elektronik ola-
rak kayıt yaptırabilirler. Ancak kayıt için istenen belgelerin asıllarının, öğretim dönemi başında
öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekir.
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(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

E-posta adresi
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi

İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki
eğitim öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu
e-posta adresine gönderilen duyurular öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta
adresleri iptal edilir.

(4) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir
ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 8 – (1) Her türlü bildirim, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya

kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kay-
dettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede mev-
cut adreslerine bildirimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından

Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-
tında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, başvurusu üzerine öğrenciye Senato tarafın-
dan belirlenen esaslara göre yeniden kimlik kartı verilir.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim programlarına, yurt içinde veya yurt dı-

şındaki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay
geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin özel yetenek sınavları ile öğrenci
kabul eden bölümleri haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararı ile
belirlenen kontenjanlar dahilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları ilgili programların ya-
zılı önerilerine dayanılarak ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yatay geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

(5) Kurum içi programlar arasında yapılan geçişler ve bu geçişlere ilişkin hususlar ilgili
kurulca hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslara göre yapılır.
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Özel öğrenci
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin ön

lisans/lisans programlarına kayıtlı öğrencisi iken MGÜ’nün aynı düzeydeki ön lisans/lisans
programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile MGÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans
programlarına kayıtlı olup diğer bir üniversitenin aynı düzeydeki ön lisans/lisans programla-
rından ders almak isteyen öğrencilerdir.

(2) MGÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de özel öğrenci statüsünde ders alabilir.

(3) Özel öğrencilerin sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine ge-
tirmeleri beklenir. Özel öğrenciler bir dönemde en çok iki ders alabilir. Özel öğrencilere dip-
loma veya unvan verilmez ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) MGÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, atöl-
ye ve proje gibi uygulamalı dersleri ve diploma çalışmasını, başka bir üniversitede özel öğrenci
statüsünde alamazlar.

(5) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri
ile MGÜ dışından özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden alınacak ders başına öğ-
renim katkı ücretleri; ilgili mevzuat ve birimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Senato
tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Konuk öğrenci
MADDE 12 – (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları

veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer üniversiteler arası protokoller kapsamında, yurt içi veya
yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir dönem öğretim görmek
için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem öğretim görmek için yurt içi veya yurt dışındaki
başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Değişim programlarındaki anlaşmalar uyarınca, yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan Üniversiteye belli bir dönem staj görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir
dönem staj görmek için yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna veya staj ile ilgili
bir kuruma giden öğrenciler de konuk öğrenci statüsünde değerlendirilir.

(3) Konuk öğrenciler ile ilgili esaslar; ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen il-
keler doğrultusunda Senatoca belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 13 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak
engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda; danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla, söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak dersi al-
ması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi
halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile o derse eşdeğer olan bir başka ders alması sağlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için dersi ve-
ren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale
getirilir. Sınavda kullanılmasına ihtiyaç duyulan ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı
kişi veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içe-

risinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından bir
akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayı ile doktora veya
sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim elemanları arasından da danışman atanabilir.
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(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlen-
mesinde ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre birimin
önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm baş-
kanları sorumludur.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler

içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme iş-
lemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik
yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık so-
runu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler
hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini ta-
mamlamayan öğrenci, o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilenmeyen dönem öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen süre-
lerin dışında da ilgili kurulun kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, oto-
masyon programında kayıt yenileme işlemlerini internet üzerinden ve akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik
beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğ-
renci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı
kredisi almaya başladığı takdirde katkı payı ödemesi yapılan öğrencilerin ödedikleri katkı payı
ücretleri iade edilir.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-
nemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.
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İzinler ve kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) İzin, ilgili birimin onayı ile öğrencilerin geçici bir süre için kayıtlı

oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru tarihinde
öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur. İzinli öğ-
rencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir.
İlgili kurul kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir
defada en çok iki dönem süreyle olmak üzere toplamda normal öğretim süresinin en çok yarısı
kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi
izleyen sınav dönemindeki dönem sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde aynı usulle işlem yapılır. Dönem
içinde izin verilmesi hâlinde öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(3) İzin için öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı
bulunduğu fakülte/meslek yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması
zorunludur.

(4) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem ba-
şında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin
kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve
beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe
devam eder.

(6) YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer
nedenlere dayalı izinler kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğren-
cilerin öğretimlerine devam etmek istemeleri halinde kendilerinden, tedavi görerek sağlıklı ol-
duklarına dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, ilgili kurulca incelendikten
sonra, öğrencinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin
MADDE 18 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üni-
versite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldık-
larını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra
kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı
tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde, özel izinli ola-
rak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına gire-
meyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin
dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev
teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.
b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamamak.
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c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-
karma cezası almak.

ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılmak veya
kayıt esnasında sunulan belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edil-
miş olmak.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-
cinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ilgili
yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez; yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 20 – (1) Birimlerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

ilke ve esaslara göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim görürler.
(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu

Yönetmelik çerçevesinde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav esas-
ları belirlenebilir.

Ön lisans öğretim düzeyi
MADDE 21 – (1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık

programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk ka-
demesini teşkil eden bir yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Lisans öğretim düzeyi
MADDE 22 – (1) Lisans; ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kap-

sayan bir yükseköğretim düzeyidir.
(2) Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Yan dal programı
MADDE 23 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans

programına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir li-
sans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programı açılması, yan dal programlarının hangi fakülte ve bölümler ara-
sında gerçekleştirilebileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve
kredi koşulları; ilgili bölüm/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayı ile kesinleşir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından hazırlanır ve Senatoca
onaylanır.

Çift ana dal programı
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans programları ile diğer ön lisans

programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları
arasında çift ana dal programı açılabilir ve öğrencilerin kendi diploma programına ek olarak
çift ana dal programına kayıt olmasına ve ikinci bir diploma almasına izin verilebilir.

(2) ÇAP açılması, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) ÇAP bu programda yer alan bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür.
(4) ÇAP ile ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.
(5) Öğrencilerin ÇAP ile ilgili başvuru, devam, başarı ve başarısızlık durumları, Üni-

versite tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönerge esaslarına göre yürütü-
lür.
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Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 25 – (1) Bölümler, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğ-
retim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kay-
dıyla, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yurt dışındaki
yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açabilirler.

Öğrenci değişim programları
MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, iki dönemi
aşmamak kaydıyla yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı de-
vam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün/programın önerisi ve
ilgili kurulun kararı ile kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayıla-
bilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı
olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından ha-
zırlanır ve Senatoca onaylanır.

Öğretim dili
MADDE 27 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, bölüm/program baş-

kanlıklarının teklifi, ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla mesleğe yönelik yabancı dilde seç-
meli dersler açılabilir.

Öğretim dönemleri
MADDE 28 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Ders-

ler dönem olarak düzenlenir.
(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu

süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalış-
maları bu süreler içindedir; ancak, dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tu-
tulur.

Yaz öğretimi
MADDE 29 – (1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölüm/programın gerekçeli

önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.
(2) Yaz öğretimi uygulaması, Üniversite tarafından bu konuda çıkarılan yönetmelik hü-

kümlerine göre yürütülür.
(3) Yaz öğretimine katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.
Akademik takvim
MADDE 30 – (1) Akademik takvim, bir eğitim öğretim yılındaki dönemlerin başlama

ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme ve sınav tarihleri gibi önemli et-
kinliklere ait tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim; birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı ile kesinleşir
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi bir önceki akademik takvimde belir-
tilir.
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Öğretim süresi
MADDE 31 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci-

lere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; ön lisans programlarında dört
yıl, lisans programlarında yedi yıldır.

Ders başarısı
MADDE 32 – (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS

değerinde dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işleri
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenci işleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,

nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum
içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri kayıt oldukları birimler tarafından yapılır. Bu işlem-
ler, öğrenci işleri birimince yürütülür.

Öğretim planları
MADDE 35 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili

mevzuat ve bölüm ve programların gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senato tarafından
onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölümün/programın gerekçeli
önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya
kaldırılabilir. İlgili kurul kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir.
Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü (zorunlu, seçmeli
veya serbest seçmeli) değiştirilemez.

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa
ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli ve serbest
seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından
itibaren uygulamaya konulur.

Dersler
MADDE 36 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye,

proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden
fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Derslerin özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılma şekilleri şunlardır:
a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
c) Seçmeli dersler.
ç) Serbest seçmeli dersler.
(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Bölümler, Üniversitenin diğer bölümlerinin yürüttükleri programlar için, bölümler
arası işbirliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi programları için açtıkları
derslere bölüm dışı kontenjan belirleyebilir. Bölüm öğrencileri için seçmeli veya zorunlu olan
bir ders, bölüm dışı için serbest seçmeli ders olarak belirlenebilir.
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(5) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kre-
dinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(6) Bölüm/program başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları fakülte de-
kanlıkları ve meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından onaylanır bölüm/program başkan-
lıklarınca ilan edilir.

(7) Gerekli hâllerde ilgili bölüm/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde
yapılabilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 37 – (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk

Dili I, II ve yabancı dil dersleridir.
(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk Dili I, II derslerinden her biri 2 AKTS

olmak üzere iki dönem olarak programlanır ve uygulanır.
(3) Lisans programları için yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere dört dönem olarak

programlanıp uygulanabileceği gibi ilgili bölüm/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun ka-
rarı ve Senatonun onayı ile 4 AKTS olmak üzere iki dönem olarak da programlanıp uygulana-
bilir.

(4) Ön lisans programları için yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere iki dönem olarak
programlanır ve uygulanır.

Zorunlu dersler
MADDE 38 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olduğu derslerdir.
(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, ön lisans programları için en fazla

78 AKTS, lisans programlarında en fazla 164 AKTS değerinde zorunlu ders yer alır.
(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, diğer ders-

lerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğretim süresinin uzamasına
neden olan dersler, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde hem güz hem ba-
har hem de yaz dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje
atölyesi mevcudunun yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube olarak açı-
labilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube
için kontenjan belirlenebilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin, her bir şubesi farklı bir öğretim
elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler (sınav, ödev ve
benzeri) bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

Seçmeli dersler
MADDE 39 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için öğrencinin uzmanlaşmak is-
tediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Öğrencilerin, ön lisans programları için en az 27 AKTS, lisans programlarında en
az 54 AKTS değerinde seçmeli ders alabilmeleri için programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğ-
rencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde tutularak yeteri sayıda ders tanımlanır ve açılır.

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölümün/programın
gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi/bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.
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(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, öğrencilerin oluşturulan seçmeli ders kü-
meleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.

(6) Birbirlerinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.
(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya birkaç tanesi, bir zorunlu

dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.
(8) Bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile

mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.
Serbest seçmeli dersler
MADDE 40 – (1) Serbest seçmeli dersler, öğrencilerin kendi gelişimlerine katkıda bu-

lunacağını düşündükleri, Üniversitenin herhangi bir biriminde bölüm dışı kontenjan verilerek
açılmış derslerdir.

(2) Ön lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 3 AKTS değerinde en az
bir; lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 6 AKTS değerinde en az iki serbest
seçmeli ders seçmek zorundadır.

(3) Serbest seçmeli dersler, bir programın öğretim planında yer alan ve program dışı
kontenjan tanımlanmış zorunlu ve seçmeli dersler olabileceği gibi sadece serbest seçmeli ders
olarak tasarlanmış dersler de olabilir.

(4) Serbest seçmeli dersler, doğrudan akademik birimler tarafından fakülte veya meslek
yüksekokulu ders kodu taşıyan dersler olarak da açılabilir.

(5) Her birim, diğer birimlerle koordineli olarak ve kendi bünyesindeki programlara
kayıtlı öğrenci sayısını göz önünde bulundurarak yeteri sayıda serbest seçmeli dersin kendi
bünyesinde veya bağlı olan programlarda tanımlanmasını ve açılmasını sağlar.

(6) Öğrenciler, öğrenimleri boyunca istedikleri sayıda serbest seçmeli ders alabilirler.
Ancak bir dönemde dörtten fazla serbest seçmeli ders alınamaz.

Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 41 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders

saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.
(2) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bir ön lisans programında verilen ders-

leri zorunlu veya seçmeli ders olarak alamazlar.
(3) Öğrenciler, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi ve ilgili kurul kararı olmadığı

takdirde bir dönemde toplam 40 AKTS’den daha fazla kredide ders alamaz.
(4) Ders alma sınırı, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi, ilgili kurul kararı ile üst

sınırı 35 AKTS’ye kadar düşürebilir veya ortalaması 3,50’nin üzerinde olan öğrenciler için üst
sınırı 45 AKTS’ye çıkarabilir.

(5) Mezuniyet kredisine 45 kredi kalmış öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir defaya
mahsus olmak üzere bir dönemde 45 AKTS kredi değerinde derse kayıt olabilir.

(6) Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde
en fazla 30 AKTS eşdeğeri derse kayıt olabilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 42 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı

rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.
(2) Birimlere birinci dönem (yarıyıl) kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında

belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar.
(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları

durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle/bırak haftası içinde danışmanının onayı
ve ilgili kurul kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilirler.
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(4) Öğretimlerine ikinci dönem (yarıyıl) başında başlamak durumunda olan öğrenciler
açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilirler.

(5) Öğrenciler, öğretim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve
normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

(6) Öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan, ilgili bölümün/programın gerek-
çeli önerisi ve ilgili kurulun onayı ile ders seçebilir. Bu ders ilgili kurul kararı ile öğretim pla-
nında yer alan, diploma çalışması hariç, bir ortak zorunlu veya seçmeli ders yerine sayılabilir.
Ancak dışarıdan alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin
üçte birinden fazla olamaz.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Öğrenci, FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersleri, öğ-

retim planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikli olarak en küçük sınıfın derslerinden
başlayarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu
ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seç-
mek zorundadır.

(3) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu serbest seçmeli dersi tekrar almak
veya bu ders yerine başka bir serbest seçmeli ders almak zorunda değildir.

(4) Bulunduğu döneme kadar ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, al-
mış olduğu EE notunu yükseltmek için EE notu aldığı dersi yeniden alabilir.

(5) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci devam zorunluluğu
hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getir-
mek zorundadır.

(6) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 44 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir

dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için
gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Ders muafiyeti
MADDE 45 – (1) Öğrenciler;
a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki inti-

bak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğretim gördüğü programda başarılı oldukları dersler-
den,

c) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğretim gördüğü yüksek-
öğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden,

muaf sayılmak üzere başvurabilirler; dersin ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan
sonra ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.

(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen ekle-bırak
haftasının ilk gününün bir işgünü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler
ikinci kez alınamaz.

(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt
yaptırdıkları öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sı-
navına girerek yabancı dil derslerinden muaf sayılabilirler.

(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için yabancı dil seviye tespit sınavından
DD veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan not ilgili yabancı dil
dersinin harf notu olarak geçer.
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(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri
çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.

(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir işgünü
öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Diploma çalışması
MADDE 46 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, kazanacakları mesleki for-

masyonu değerlendirmek amacı ile son dönemde, bir dönem süreli diploma çalışması yapmaları
zorunludur.

(2) Diploma çalışması, lisans programının özelliğine bağlı olarak bitirme ödevi, diploma
projesi veya diploma sergisi gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Diploma çalışmasının şekli ve 9 AKTS’den az olmamak kaydıyla kredisi; ilgili bö-
lümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(4) Diploma çalışmasının yapılacağı lisans programlarında öğrencinin, bu hakkı kazan-
mak için bölümlerce öngörülen ders, ön koşul ve kredi yükümlülüklerini tamamlamış olması
ve diploma çalışmasının teslim edileceği dönemde mezuniyet aşamasında olması gerekir.

(5) Öğrencinin diploma çalışmasını mezun olacağı programda yapması zorunludur.
Diploma çalışması, Üniversiteye bağlı diğer programlarda veya değişim programları ile gidilen
yükseköğretim kurumlarında yapılamaz.

(6) Diploma çalışması zorunlu ders statüsünde değerlendirilir ve öğretim planlarındaki
zorunlu derslerin kredi toplamına ve mezuniyet için gerekli toplam krediye dâhildir.

(7) Öğrencilerin yapmaları gereken diploma çalışmasını alabilme şartları, teslimi, sınavı
ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili kurullarca belirlenir ve Senatoca onaylanır.

Bir döneme geçiş kredi sınırı
MADDE 47 – (1) Lisans programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabil-

mesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün/programın ge-
rekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Staj çalışması
MADDE 48 – (1) Birimlerdeki öğrencilere, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi,

ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile zorunlu veya isteğe bağlı pratik çalışma ve staj yü-
kümlülüğü konabilir.

(2) Stajların programlanması ve yürütülmesi esasları ilgili kurullarca hazırlanır ve Se-
natoca onaylanır.

İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 49 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği ola-

rak, ilgili birimin önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim
elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 50 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders,

atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için bölüm
kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem (yarıyıl)
başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci; atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uy-
gulamalı derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine
devam etmek zorundadır.
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(3) Devam koşulunu ve bölüm kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders
için belirlediği ve dönem (yarıyıl) başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer ko-
şulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Sınavlar
MADDE 51 – (1) Üniversite birimlerinde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav,
b) Dönem sonu sınavı,
c) Bütünleme sınavı,
ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.
Ara sınav
MADDE 52 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem içinde yapılan sınav

veya sınavlardır.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı bölüm kurulu kararları doğrultusunda
ilgili öğretim elemanınca belirlenir, dönemin ilk haftası içinde ilgili bölüm başkanlıklarınca
öğrencilere duyurulur. Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler için bu belirleme bölüm
kurul kararları çerçevesinde yapılır.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katıla-
mayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili bölüm kurulu
kararları doğrultusunda belirlenir.

Dönem sonu sınavı
MADDE 53 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan

sınavdır.
(2) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,

yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili bölüm ku-
rullarında karara bağlanır ve bölüm/program başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendi-
rilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için 50 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmesi gerekir.

(4) Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi,
dönemin son haftası içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığınca ilan edilir.

(5) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler
dönem sonu sınavına giremezler.

(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı
yapılmaz.

Bütünleme sınavı
MADDE 54 – (1) Derse devam sorumluluğunu yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına

girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız
olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulaması olan bazı dersler için bü-
tünleme sınavları uygulanmaz. Her öğretim yılının başında, bütünlemesi olmayan dersler, bö-
lümlerin önerisi ve ilgili kurulların onayı ile tespit edilir.

(3) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.
(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
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Staj sınavı/değerlendirmesi
MADDE 55 – (1) Staj ve pratik çalışmalar ile ilgili sınav veya sınav yerine geçebilecek

değerlendirme esasları, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.
Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma
MADDE 56 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje de-

ğerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri
derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar bölümlerce belirlenir. Sözlü sınavlar izle-
yiciye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendiril-
mesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne
de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili kurul önerisi ve Senato kararı ile Üniversite
yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Sınav günlerinin ilanı
MADDE 57 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili

bölüm/program başkanlığınca belirlenir, dekanlıklarca/müdürlüklerce onaylanır ve sınavların
başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir.

Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması
MADDE 58 – (1) Sınav evrakı ve sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya

kopyaları ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.
(2) Birimlerde yapılan öğrenci çalışmaları, sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar

için ilgili bölümlerce saklanabilir.
(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı, ilgili bölüm önerisi ve ilgili kurul kararı

üzerine Senatoca düzenlenir.
Ders başarı notu
MADDE 59 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygula-

malardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katıl-
masıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dö-
nem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları

aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Ders Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-100
BA 3,75 85-89
BB 3,50 80-84
CB 3,25 75-79
CC 3,00 70-74
DC 2,75 65-69
DD 2,50 60-64
EE 2,00 50-59
FF 0 0-49
FD 0
G Geçti
K Kaldı
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(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için dönem başarı notu
olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.

(6) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan öğrencilere ders başarı notu olarak;
a) Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hakkı olduğu hâlde

sınava girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrencilere FF notu,
b) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dö-

nem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu,
verilir.
(7) Sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen staj, pratik çalışma veya kre-

disiz derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu
verilir.

Ders başarı notunun ilanı
MADDE 60 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını

izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi (otomasyon) sisteminde kesinleşti-
rilir.

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulamalı dersler ve diploma çalış-
ması gibi bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip
eden beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi (otomasyon) sistemine girilerek ke-
sinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen
tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemin sonuna kadar yazılı olarak
maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokulunda müdürlük, fakültelerde ilgili bölüm başkan-
lığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz
MADDE 61 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir işgünü içinde,

kayıtlı olduğu ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav
evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından öğretim
elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren ilgili yönetim kurulu kararı; öğrenci bilgi (oto-
masyon) sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için akademik takvimde belirtilen
ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce öğrenci işleri birimine ve öğrenci işleri dairesi
başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ka-
bul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları ve mezuniyet derecesi
MADDE 62 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne

göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kre-
disini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
c) GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalama-

sıdır.
ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan

tüm notlar, serbest seçmeli derslerden ise alınan sadece EE ve üzeri notlar hesaba katılır.
(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı

not ortalamasıdır.
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Not dökümü
MADDE 63 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar

derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.

Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır. FF ve FD notu alınan serbest seçmeli dersler özet not dökümünde
gösterilmez.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklama-
lara yer verilir.

Mezuniyet
MADDE 64 – (1) Lisans programlarından mezun olabilmek için;
a) Toplam 16 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı

olunması,
b) İlgili öğretim planında yer alan toplam en az 218 AKTS kredisi değerinde zorunlu

ve seçmeli dersten başarılı olunması,
c) En az toplam 6 AKTS kredisi değerinde, en az iki serbest seçmeli dersten başarılı

olarak, toplam en az 240 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en
az 2,50 olması,

gerekir.
(2) Ön lisans programlarından mezun olabilmek için;
a) Toplam 12 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı

olunması,
b) İlgili öğretim planında yer alan, toplam en az 105 AKTS kredisi değerinde zorunlu

ve seçmeli dersten başarılı olunması,
c) En az toplam 3 AKTS kredisi değerinde, en az bir serbest seçmeli dersten başarılı

olarak, toplam en az 120 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en
az 2,50 olması,

gerekir.
Normal öğretim süresinden önce mezuniyet
MADDE 65 – (1) Öğrenciler; sorumlu oldukları öğretim programlarındaki ders, kredi

ve mezuniyet başarı notu yükümlülüklerini, normal öğretim süresinden önce tamamlamaları
durumunda öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Tek ders sınavı
MADDE 66 – (1) İzlediği programdan mezun olmak için tek bir teorik ders hariç so-

rumlu olduğu diğer bütün derslerden başarılı not alan öğrenciye, başarısız olduğu tek teorik
ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde tek ders sınavı
yapılır.

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu derse normal kayıt yaptırarak, devam
zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini
yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için
tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sı-
navı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri
MADDE 67 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
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(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı
kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye
devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar ancak sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte
dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dö-
nemlerinde kullanır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci; uygulamalı veya
uygulaması olan derslerde, dersin ilk açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek
ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Diplomalar
MADDE 68 – (1) Birimlerde öğretimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere izledikleri

öğretim programlarının düzeyine göre mezuniyet diploması verilir.
(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve fakülte/meslek yüksekokulu ile kayıtlı olunan öğ-

retim programının adları belirtilir. Diplomalar dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanarak
onaylanır.

(3) Lisans öğretimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilere, ön lisans dü-
zeyinde diploma verilmesi ya da bunların meslek yüksekokuluna intibak ettirilmeleri ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Lisans eğitimine devam ederken, kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dör-
düncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri ve ilgili öğretim pla-
nında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, Türk Dili I, II ve en az 4 AKTS de-
ğerinde yabancı dil derslerini başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibarıyla
ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları hâlinde ön
lisans diploması verilir.

(5) Öğrencilere, diplomalarının verilebilmesi için değişim programlarından kaynaklı
ödenmemiş öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti olmaması gerekir.

Onur, yüksek onur öğrencisi ve ödüllendirme
MADDE 69 – (1) Mezuniyet başarı notu 3,50 ve daha fazla olanlar onur, mezuniyet

başarı notu 3,75 ve daha fazla olanlar da yüksek onur derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten
özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi ile birlikte verilir.

(2) Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğretimlerini daha kısa sürede tamamlayan
öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır.

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578



Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış
olan Sektörel Eğitim Bölümünde verilen dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ve bitirme projeleri
dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğ-
retim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uy-
gun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Fakülte/yüksekokul yö-
netim kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu
derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler.  Üniversitede yaz okulunda açıl-
mayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi
için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları
gerekir: 

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki
dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili
akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması ge-
rekir. 

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili aka-
demik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir. 

c) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de
göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarla-
maları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.”

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde” 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2017 29941

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/1/2018 30293
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN
TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ

ÜCRETİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/38)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını,

ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmama-
sını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için
depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla
ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklen-
mesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira, ilave kira ile üre-

tici ve üretici örgütlerine yapılacak nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev
alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına
yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Li-
sans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Öde-
mesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlar Kurulu Kararı: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde
Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
d) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere

bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin
EKK’nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

e) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden
oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili ta-
raflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

f) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kural-
larına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,
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g) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün
senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

ğ) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
h) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüğünü,
ı) İlgili Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
i) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 3/7/2015 tarihli ve

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı
kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,

j) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,
k) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,
l) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve

ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,
m) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden

ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,
n) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını

sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,
o) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
ö) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
p) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa

göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanununa göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ve/veya 24/4/1969
tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin
verilen üretici örgütlerini,

r) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün
türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

s) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini be-
lirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları
işleten ilgili Bakanlıktan lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ş) Yönetmelik: 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili
Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler
MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,

çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı,
kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti
destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları
MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için

Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geç-
memek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği ve-
rilir.
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(2) Kira destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılır.
(3) ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları

ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza eden lisanslı
depo işletmelerine, Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer
alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak
kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde, 2018 yılı hasat döneminden başlamak üzere
her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir. Altı aylık sürenin
belirlenmesinde, ilgili Bakanlıkça her ürün için kararlaştırılan ve ilgili Bakanlığın resmi internet
sitesinde ilan edilen depolama döneminin başlangıç tarihleri esas alınır. Kira desteği ile ilave
kira desteği toplamı ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücret tarifesinin üzerinde olamaz.

(4) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim
yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü
(31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır.

(5) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim
miktarı için bir defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS’de
kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

(7) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütleri nakliye ve analiz üc-
reti desteğinden de yararlanabilirler.

(8) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun
çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda ürün mik-
tarı üzerinden ton başına KDV dahil 25 TL nakliye desteği verilir.

(9) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun
çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depola-
nacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine göre
Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına KDV dahil 25 TL’yi geçmemek üzere, ilgili
Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir.

(10) İlave kira destekleme ödemeleri, üretici/üretici örgütlerinin müracaatlarına istina-
den lisanslı depo işletmelerine yapılır. Nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,
b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine

getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere,
c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgüt-

lerine,
yapılır.
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(11) Kira/ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve
gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(12) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate
alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 7 – (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel

Müdürlük tarafından yürütülür. İlave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin
işlemler, Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Ödeme dönemleri ve müracaat
MADDE 8 – (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran,

1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere üçer aylık dönemler
halinde yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar (Ek-1), lisanslı
depo işletmelerince dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar ilgili Ba-
kanlığa yapılır. Son başvuru günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk işgünü mesai
saati bitimine kadar müracaat edilebilir. Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi
ile birlikte yapılır.

(2) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Ka-
sım-30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme
ilişkin olarak yapılır.

a) Her bir döneme ait ilave kira desteği müracaatları (Ek-4), ürünlerini lisanslı depolarda
muhafaza eden üretici/üretici örgütleri tarafından, lisanslı depo işletmesince üretici/üretici ör-
gütü adına düzenlenmiş; üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, fatura
tutarı, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı
bilgilerinin yer aldığı depo kira ücreti faturası ile birlikte, dönemi takip eden ayın son günü
mesai saati bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

b) Nakliye desteği müracaatları (Ek-5), aynı zamanda ilave kira desteği müracaatında
bulunan üretici/üretici örgütleri tarafından; ELÜS İhraç Formu ile dönemi takip eden ayın son
günü mesai saati bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

c) Analiz ücreti desteği müracaatları (Ek-6), aynı zamanda ilave kira desteği müracaa-
tında bulunan üretici/üretici örgütleri tarafından; üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı
tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı, birim fi-
yatı, analiz ücreti tutarı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer
aldığı kasa alındı makbuzunun aslı ile birlikte, dönemi takip eden ayın son günü mesai saati
bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(3) Başvurunun üretici örgütü tarafından yapılması halinde; üretici örgütü, lisanslı depo
işletmesine teslim edilen ürünleri aldığı üreticilere ait isim, TC/Vergi No, ürün cinsi, ürün mik-
tarı bilgilerini içeren listeyi onaylayarak il/ilçe müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(4) İl/ilçe müdürlüğü, dönemi takip eden ikinci ayın (Aralık/Haziran) 15 inci günü me-
sai saati bitimine kadar müracaat ekinde yer alan bilgi ve belgelerin TBS üzerinden girişini ya-
par. Son müracaat/TBS üzerinden giriş günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk işgünü
mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir/giriş yapılabilir.

Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Kira desteğinin verilmesinde Elektronik Kayıt Kuruluşu kayıtları esas

alınır.
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(2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini
takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında do-
luluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken kira desteği miktarlarını içe-
ren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu günü resmi tatil gününe rastladığında bu
rapor izleyen ilk işgünü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir.

(3) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla,
Elektronik Kayıt Kuruluşu, TBS’ye gerekli veri akışını çevrimiçi olarak sağlar.

İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen

üreticiler ile üretici örgütleri tarafından teslim edilen belgelere istinaden il/ilçe müdürlüğü ta-
rafından Bakanlık TBS’ye aşağıda belirtilen verilerin girişi sağlanır:

a) İlave kira desteği için; depo kira ücreti faturası esas alınarak; üretici/üretici örgütünün
isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, fatura tutarı, ürün adı, ürün miktarı, ürünün
depoya giriş tarihi, ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi ve ürünün depoda kaldığı gün
sayısı bilgileri,

b) Nakliye desteği için; kontrolü sağlanan ELÜS İhraç Formu esas alınarak; ürünün
teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No,
ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, teslim tarihi,

c) Analiz ücreti desteği için; üreticiler ve üretici örgütleri tarafından ibraz edilen analiz
ücreti faturası veya kasa alındı makbuzu esas alınarak; üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan,
TC/Vergi No, tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı, analiz birim fiyatı, analiz ücreti
tutarı,

ç) Üretici örgütünün bu Tebliğ ile tanımlanan üretici örgütü kapsamında olması halinde;
üretici örgütünün ürünlerini aldığı üreticilerin isim, TC/Vergi No, ürün adı, miktarı.

(2) İlave kira destekleme ödemelerinde, depo kira ücreti faturası üzerinden girişi yapılan
bilgilerin;

a) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ÇKS kaydının
bulunması,

b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,
c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının

ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,
ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,
d) Depoda kalma sürelerinin altı aylık süreyi aşmaması,
e) Depo kira ücretinden ilave kira desteği miktarının eksik tahsil edilip edilmediğinin

belirlenmesi,
amacıyla TBS üzerinden kontrolü sağlanır.
(3) Nakliye destekleme ödemelerinde; ELÜS İhraç Formu üzerinden girişi yapılan bil-

gilerin;
a) Bireysel başvuran üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin

ÇKS kaydının bulunması,
b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,
c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının

ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,
ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,
amacıyla TBS üzerinden kontrolü sağlanır.
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(4) Analiz ücreti destekleme ödemelerinde; analiz ücreti faturası veya kasa alındı mak-
buzu üzerinden girişi yapılan bilgilerin;

a) Bireysel başvuran üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin
ÇKS kaydının bulunması,

b) Lisanslı depo işletmesine teslim edilen ürün ile kayıtlı ürün cinsinin uyumlu olması,
c) Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından ürünleri alınan üreticilerin ürün miktarlarının

ÇKS’de kayıtlı üretim miktarını aşmaması,
ç) Ürünün depoya girişinin depolama takvimiyle uyumlu olması,
amacıyla TBS tarafından kontrolü sağlanır.
(5) Girişlerin tamamlanmasını takiben içinde bulunulan ayın (Aralık/Haziran) son günü

mesai saati bitimine kadar;
a) Her bir lisanslı depo işletmesine TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere

dayanarak ödenmesi gereken ilave kira desteği miktarlarını (Ek-7),
b) Lisanslı depo işletmelerine yapılacak ilave kira destekleme ödemesine ilişkin lisanslı

depo detayında genel icmalini (Ek-8),
c) TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak, ELÜS İhraç Formunda

yer alan ürün miktarı üzerinden üretici ve üretici örgütlerine ödenmesi gereken nakliye destek
miktarlarını (Ek-9),

ç) TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere dayanarak üretici ve üretici örgüt-
lerine ödenmesi gereken analiz ücreti destek miktarlarını (Ek-10),

d) Her bir lisanslı depo işletmesine TBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilen verilere
dayanarak üretici/üretici örgütüne iadesi sağlanması gereken ilave kira desteği miktarlarını
(Ek-11),

içeren icmaller TBS üzerinden oluşturulur.
İlan ve itiraz
MADDE 11 – (1) Kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmelerinin un-

vanı ve destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında
beş işgünü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak ilanın son gününden iti-
baren beş işgünü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

(2) İlave kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmeleri ile nakliye ve ana-
liz ücreti destekleme ödemesi yapılacak üretici örgütlerinin unvanı, üreticilerin isimleri ve des-
tekleme ödemesine hak kazandığı miktarları gösterir destek bazında düzenlenen icmaller (Ek
7, 8, 9, 10, 11) il/ilçe müdürlüğünde beş işgünü süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve
saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak il/ilçe müdürü tarafından
güncel tarihle imzalanır. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç işgünü içinde ya-
pılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda
karara bağlanamayan itirazlar öncelikle il müdürlüğü tarafından incelenir. İl müdürlüğü tara-
fından da karara bağlanamaması durumunda Genel Müdürlüğe iletilir. Askı ve itiraz süresince
herhangi bir itiraz olmaması halinde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine dair ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazların il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak yapılması şarttır.

(4) TBS’den alınan icmaller (Ek 7, 8, 9, 10, 11) askıya itiraz süresinin bitiminden iti-
baren beş işgünü içinde ilçe müdürlüğünce düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne
gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmalleri il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüğünden alınan icmallerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüğüne
intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüğünce bu konular değerlendi-
rilir. Çözüme kavuşturulamayan konular Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Çözüme kavuşturulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilen itiraz, şikâyet ve/veya
ihbar olması durumunda, konu Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmadıkça ilgililer hakkında ic-
mal düzenlenmez.
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Kira destekleme ödemeleri şekli ve planı
MADDE 12 – (1) Kira destekleme ödemeleri; ürün bazında ve Bakanlar Kurulu Kara-

rında belirtilen destekleme miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır.
(2) Kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini izleyen ay içinde ödeme ic-

mali ilgili Bakanlıkça her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu
(Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı
olarak Bakanlığa iletilir.

(3) Dönemlere dair kira destekleme ödemeleri, ilgili Bakanlığın hazırlayıp onayladığı
ödeme icmalinin Bakanlığa intikalinden itibaren gerçekleştirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir.
(5) Banka tarafından kira destekleme ödemeleri, ödeme icmali esas alınarak lisanslı

depo işletmelerine ait banka hesap numaralarına aktarılır.
(6) İlgili Bakanlıkça hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yar-

gıya intikal eden destekleme ödemelerinde ilgili lisanslı depo işletmesinin ödeme icmallerinde
yer alabilmesi için sürecin kira destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice
ile tamamlanması beklenir.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı
MADDE 13 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine dair; ilçe

müdürlüğü tarafından gönderilen icmaller (Ek 7, 8, 9, 10) il müdürlüğü tarafından hazırlanıp
onaylanarak; dönemi izleyen üçüncü ayın son günü mesai saati bitimine kadar (Ocak/Temmuz);
elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Lisanslı depo işletmelerince depo kira ücretinden eksik tahsil edilmeyen ilave kira
desteğinin ilgili üretici/üretici örgütlerine iadesinin sağlanması için; Ek-11’de yer alan icmal,
il müdürlüğü tarafından dönemi izleyen üçüncü ayın son günü mesai saati bitimine kadar
(Ocak/Temmuz) ilgili lisanslı depo işletmelerine resmi yazı ekinde gönderilir.

(3) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünün hazırlayıp onayladığı ödeme icmalinin Ge-
nel Müdürlüğe intikalinden itibaren gerçekleştirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir. Banka ta-
rafından ödeme icmalleri esas alınarak; ilave kira destekleme ödemeleri lisanslı depo işletme-
lerine ait banka hesap numaralarına, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise üreticiler ve
üretici örgütleri adına açılan veya açılacak olan banka hesap numaralarına aktarılır.

(5) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden
lisanslı depo işletmesinin, üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer
alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamam-
lanması gerekir.

Lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğü
MADDE 14 – (1) Lisanslı depo işletmeleri; il müdürlüğü tarafından kendilerine tebliğ

edilen Ek-11’de yer alan icmali esas alarak, iadesi sağlanması gereken ilave kira desteği mik-
tarlarını ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlüdür. İade işleminin yapıldığına
ilişkin belgeler, lisanslı depo işletmeleri tarafından ilave kira desteğinin hesaplarına aktarılma-
sını müteakip otuz gün içerisinde il müdürlüğüne ibraz edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal

destekleme bütçesinden karşılanır.
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(2) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Bankaya hizmet karşılığı olarak, ödenen des-
tekleme tutarının % 0,2’si Bakanlık tarafından komisyon olarak ayrıca ödenir.

(3) Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak
sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar
MADDE 16 – (1) Kira destekleme ödemelerinde ilgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge

ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri ile ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destek-
lerinde il/ilçe müdürlüğünce gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler,
üretici örgütleri ve lisanslı depo işletmeleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) İl müdürlüğü tarafından kendilerine tebliğ edilen, üretici/üretici örgütlerine iade et-
mekle yükümlü oldukları ilave kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmeyen veya
iade ettiğine ilişkin belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmeyen lisanslı depo işletmeleri, destekleme
ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği hakla-
rında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar ve-
rilenler cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydala-
namazlar.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç du-
yulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Bakanlık, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt
Kuruluşu, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde
Bakanlığa verilir. İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak
Kanundan kaynaklanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır.
İlgili Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çı-
kabilecek şikayet, itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır.

(2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm
belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari
işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun
hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.

(4) Kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi, kira desteği ödemelerinde Genel Müdürlüğün, ilave
kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinde il/ilçe müdürlüğünün geri ödeme talebine
rağmen iade etmeyenler ile üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave
kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmeyen lisanslı depo işletmeleri hakkında
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır
ve bunlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. İlave kira, nak-
liye, analiz ücreti desteğinin takibinden il/ilçe müdürlüğü; lisanslı depo işletmelerinin
üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları ilave kira ücretinin ilgili üretici/üretici
örgütlerine iadesinin takibinden il müdürlüğü sorumludur.
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(5) Elektronik Kayıt Kuruluşu, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün
senetleri çerçevesinde, lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları
esas alarak doğru bir şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Elektronik Kayıt Kuru-
luşu nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılık-
lardan ve ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının
çevrimiçi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira destekleme
ödemelerinden Elektronik Kayıt Kuruluşu sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde
elektronik ürün senedi düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, ilave
kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına dü-
zenlenen belgelerin doğruluğundan, üretici/üretici örgütlerine iade etmekle yükümlü oldukları
ilave kira ücretini ilgili üretici/üretici örgütlerine iade etmekten ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe
müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu
durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belir-
tilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin bilgilerin hatalı olması
halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve per-
soneli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin
gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/il-
çe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu
durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari
ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(9) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen
üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri
tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzen-
lenmesinden, bu Tebliğ çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, lisanslı depo işletmele-
rince ilave kira desteğinin ilgili üretici/üretici örgütlerine iadesinin sağlanması amacıyla gerekli
iş ve işlemlerin yapılmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getir-
meyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere
sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai,
hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüğünce yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme
Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/62) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde baş-

latılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, 17/1/2015 tarihli ve
29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muha-
faza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2014/62) hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile

basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84

ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 236 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni

kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresini,
c) İzin: Eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izni,
ç) İzin sahibi: Eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin ve-

rilen kişiyi,
d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması

için sunulması gereken gümrük idaresini,
f) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar

Başvuru koşulları ve istenilen belgeler
MADDE 4 – (1) Eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebil-

mesi için başvuru sahibinin Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
koşullara ilave olarak, aşağıdaki özel koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip olmak,

b) Manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve bu bilgilerin güm-
rük idaresinin sistemine iletilebilmesi için gerekli elektronik altyapıya sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibi tarafından, başvurunun kayda alın-
dığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesindeki deniz
limanları arasında denizyoluyla 500 konteyner kapsamı eşyanın transit edilmiş olması duru-
munda da, Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki koşul sağlanmış
olarak değerlendirilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen genel ve özel koşulları karşılayan başvuru sahiplerinin,
Yönetmeliğin 232 nci maddesi uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş denizyolu basitleştirmesi için
başvuru formunu,

b) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış Ek-2’de yer alan beyan ve taahhüt met-
nini,

c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü) ta-
rafından verilmiş olan Gemi Acenteliği Yetki Belgesinin bir örneğini,

sunması gerekir.
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Başvuru yeri
MADDE 5 – (1) Eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için baş-

vuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.
Basitleştirme izninin verilmesi
MADDE 6 – (1) Basitleştirme izni, yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen

veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yurtdışı edilecek olan, konteynerle taşınan eşyanın Türkiye
Gümrük Bölgesi içerisindeki deniz limanları arasında denizyoluyla taşınmasında kullanılmak
üzere verilir.

(2) İzin makamı, basitleştirmeden yararlanma başvurusu üzerine yapılacak değerlen-
dirme neticesine göre izni verir veya başvuruyu reddeder.

(3) Yönetmeliğin 233 üncü maddesi kapsamında, aranan belgelerin bir kısmının başvuru
dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahi-
bine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün
içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

(4) Başvuru kabul edildiğinde Ek-3’te yer alan izin belgesi düzenlenerek başvuru sahi-
bine yazılı olarak bildirilir.

(5) Başvurunun reddi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddi duru-
munda gerekçe de belirtilir.

(6) Basitleştirme izni, Yönetmeliğin 225 inci maddesi kapsamına giren eşyanın ve Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kul-
lanılamaz.

Transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgiler
MADDE 7 – (1) İzin sahibi tarafından, basitleştirme izni kapsamındaki işleme konu

eşyanın kayıtlı bulunduğu manifestolar, gümrük idaresinin sistemine elektronik ortamda ile-
tilmiş olmalıdır.

(2) Basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine, her bir taşımaya ilişkin olarak;
a) Taşımayı gerçekleştiren gemi acentesinin vergi numarası,
b) Taşımanın gerçekleştirileceği geminin IMO ve sefer numarası,
c) Hareket tarihi,
ç) Hareket ve varış gümrük idareleri,
d)  Konşimento numaraları,
bilgileri elektronik ortamda iletilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında ilgili konşimento numarasının karşısında;
a) Serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,
b) Serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı ni-

teliğindeki eşya için “TD” kodu,
c) İhracata konu eşya için “X” kodu,
ç) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki

eşya için “XD” kodu,
kullanılır.
(4) İzin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, belirli bir tarih aralığında ba-

sitleştirme izni kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgileri liste halinde güm-
rük idaresine ibraz eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen ve gümrük idaresine ibraz edilecek listede ikinci fıkrada
belirtilen bilgiler ile her bir konşimento için asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Konşimentodaki alıcı,
b) Konşimentodaki gönderici,
c) Kap adedi,
ç) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı (Eşyanın

gruplandırılmış olması durumunda, eşya tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır),
d) Brüt ağırlık,
e) Konteyner numarası.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşlemler

Hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla getirilen ve giriş gümrük

idaresinden Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir başka gümrük idaresine denizyoluyla sevk
edilecek eşyaya ilişkin olarak giriş özet beyanda bu yönde bilgiye yer verilir.

(2) Eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine sevkinde basitleştirme
izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan bilgiler
geminin hareketine kadar izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri
değişimi sistemi ile iletilir ve konşimento bilgileri, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan
kodlar kullanılarak eşyaya ilişkin özet beyan ya da beyanname kayıtları ile ilişkilendirilir. Söz
konusu bilgilerin gümrük idaresinin sistemi tarafından kabul edilmesi ile birlikte izin sahibine
kayıt numarası bilgisi iletilir.

(3) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapmak üzere 7 nci maddede yer alan bilgileri
gümrük idaresinin sistemine elektronik olarak ileten izin sahibi, taşıma işlemleri için rejim hak
sahibi olur.

(4) İzin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik ya-
pılmak istenirse, hareket gümrük idaresince sistemde gerekli işlemler ikmal edilinceye kadar,
değişiklik bilgileri ilgili kayıt numarası kullanılarak gümrük idaresinin sistemine elektronik
veri değişimi sistemi ile iletilir.

(5) Hareket gümrük idaresince, basitleştirme izni kapsamında sevk edilecek eşyaya iliş-
kin kontroller, 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki bilgilerin giriş özet beyan ya da
beyanname kayıtları, elektronik ortamdaki manifesto bilgileri ve konşimentolarla karşılaştırıl-
ması suretiyle gerçekleştirilir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit
edilmemesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen kayıt numarası üzerinden sistemdeki işlemler ikmal
edilir. Yapılan kontroller neticesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki bilgilerin
yanlış beyan edildiğinin ya da bu bilgilerin giriş özet beyan ya da beyanname kayıtları ile iliş-
kilendirilmesinde hata yapıldığının tespit edilmesi halinde, sistemdeki işlemler ikmal edilmeden
önce izin sahibinin söz konusu bilgileri düzeltmesine izin verilir.

(6) Hareket gümrük idaresi, risk analizlerinden de yararlanmak suretiyle, gerekli gör-
düğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla manifesto ve mani-
festo içeriği konşimentoların çıktıları ile eşyaya ve taşımaya ilişkin ilgili diğer belgelerin su-
nulmasını isteyebilir.

(7) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli ku-
rumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş güm-
rük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır.

(8) Hareket gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin
kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller
gerçekleştirilir.

Varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Basitleştirme izni kapsamında taşımanın gerçekleştirildiği geminin

varış limanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi üzerine, 8 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan varış işlemi ile birlikte;
a) Serbest dolaşımda olmayan eşya için giriş özet beyanda ilgili taşıma senedinde kayıtlı

eşya bilgileri varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya ilişkin varış gümrük
idaresindeki işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.

b) Yurtdışı edilmek üzere varış gümrük idaresine sevk edilen ihracat eşyası için 8 inci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlarla ilişkilendirilen ihracat beyannamelerinin çıkış
bildirimine kaydedilmesine sistem tarafından izin verilir ve geminin Türkiye Gümrük Bölgesini
terk etmesinden sonra çıkış bildirimine ilişkin işlemler tamamlanır.
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(3) Varış gümrük idaresi, risk analizlerinden de yararlanmak suretiyle, gerekli gördüğü
hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla manifesto ve manifesto
içeriği konşimentoların çıktıları ile eşyaya ve taşımaya ilişkin ilgili diğer belgelerin sunulmasını
isteyebilir.

(4) Varış gümrük idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklar için Yönetmeliğin 239 ilâ
242 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu ihlal eder nitelikte bir fiil tespit edilmesi durumunda, izin
sahibinin denizyolu ile eşya taşımacılığına ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuat ile dü-
zenlenmiş sorumlulukları da göz önünde bulundurularak, ilgili hükümler uyarınca gerekli iş-
lemler yapılır.

(6) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin
kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller
gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İznin Askıya Alınması ve İptali

İznin askıya alınması
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, izin koşullarından

herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince
tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin
giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla otuz gün süreyle uzatılabilir.

(2) İzin sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumları verilen süre içinde düzeltmezse izin
makamı, izin sahibinin durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek
amacıyla izni otuz gün süre ile askıya alır ve durumu izin sahibine bildirir. Otuz günlük askıya
alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir. Verilen ek süreler içinde
de gerekli düzeltme yapılmazsa bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında izin iptal edilir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anla-
şılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı
olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün
üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, otuz gün süreyle askıya alınır.

(4) Kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin ni-
teliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde izin askıya alınır.

İznin iptali
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, aşağıdaki durumlar-

dan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda izin iptal edilir:
a) İznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.
b) Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve 10 uncu

maddede belirtilen süreler içerisinde izin sahibinin eksiklikleri gidermemesi veya durumu dü-
zeltmek için gerekli önlemleri almaması.

c) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişilerden
herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı ka-
rarının verilmiş olması durumunda hakkında yargı kararı verilmiş kişinin 60 gün içerisinde fir-
ma ile ilişiğinin kesilmemiş olması.

(2) İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahi-
binin haklı talepleri söz konusu olduğunda izin makamı, iptalin yürürlüğe giriş tarihini ertele-
yebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları
reddedilir.

27 Ekim 2018 – Sayı : 30578                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



BEŞİNCİ BÖLÜM
İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol

İzin sahibinin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İzin sahibi;
a) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak deniz limanlarına ilişkin değişiklik

söz konusu olduğunda, söz konusu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten
en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle,

b) 7 nci maddede yer alan bilgileri gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi
sistemi ile iletmekle,

c) Belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin
bilgileri, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, liste halinde gümrük idaresine ibraz etmekle,

ç) Hareket veya varış gümrük idarelerince talep edilmesi halinde, manifestonun ve ma-
nifesto içeriği konşimentoların çıktıları ile eşyaya ve taşımaya ilişkin ilgili diğer belgeleri sun-
makla,

d) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli ku-
rumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş güm-
rük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla,

e) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı
sağlamakla,

f) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idaresince yapılan ve özellikle sonradan
kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak ve-
recek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilke-
lerine uygun olarak tutmakla ve elektronik haberleşme güvenliğini sağlamakla,

g) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla,
ğ) Rejim hak sahibine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmekle,
h) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı

sağlamakla,
ı) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlıkları hareket ve varış gümrük idarelerine bildir-

mekle, aynı zamanda usulsüzlük ve uyuşmazlıkları araştırma konusunda hareket ve varış güm-
rük idareleri ile işbirliği yapmakla,

i) İzin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması halinde, en geç otuz gün içe-
risinde izin makamına durumunu bildirmekle,

yükümlüdür.
Basitleştirme izni kapsamındaki işlemlerin sonradan kontrolü
MADDE 13 – (1) İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler, 27/10/2008 tarihli ve 27037

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönet-
meliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Yürütülen sonradan kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya
devam edip etmediği de kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 14 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, denizyolu ile basitleştirilmiş
usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer al-
mayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“5) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova-Erzu-

rum-Tortum-Artvin-Borçka-Hopa Gümrük Müdürlüğü,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/39)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/8) ile Vi-

etnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark

kaynağı yapmak için)” tanımlı 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sı-

nıflandırılan “özlü kaynak telleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neti-

cesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/12/2012 28503
2- 25/6/2013 28688
3- 14/12/2013 28851
4- 22/7/2014 29068
5- 31/12/2014 29222
6- 18/3/2015 29299
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yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Vietnam menşeli soruşturma konusu

ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit

edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren bilgilendirme raporu Ek’te

yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tabloda GTİP’i, eşya tanımı

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda

dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ül-

kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş

rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tah-

sil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü

maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN
SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/27)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-
lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hü-
kümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler; 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci madde-
sinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşılarında gösterilen süre ile faaliyetten men edil-
miştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV-87.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı veri depolama kuruluşuna yapılacak bildirimlere

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ türev araç işlemlerine ilişkin veri depolama kuruluşuna ya-

pılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 87 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AII: Avrupa Düzenleyici Otoriteler Komitesi CESR tarafından standartlaştırılan al-

ternatif varlık kodunu,
b) BIC: ISO 9362 standardı uyarınca tanımlanan iş kimlik kodunu,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunda tanımlanan borsaları,
ç) CFI: ISO 10692 standardı uyarıca tanımlanan finansal araç sınıfını,
d) EIC: Enerji kimlik kodunu,
e) Genel VDK üyesi: Kendilerinin taraf olduğu veya aracılık ettikleri işlemlerin yanı

sıra bu işlemlerden bağımsız olarak üçüncü taraflar adına da raporlama hizmeti sağlamaya yet-
kili kuruluşlar ile merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşu,

f) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) LEI: ISO 17442 standardı uyarınca herhangi bir ülke hukukuna tabi bir tüzel kişiye

tahsis edilen tüzel kişi kimlik kodunu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
ı) Merkezi karşı taraf hizmeti: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin,

Kurul tarafından uygun görülen piyasa veya sermaye piyasası araçları bazında açık teklif, söz-
leşme yenileme veya hukuken bağlayıcılığı olan başka bir yöntemle alıcıya karşı satıcı, satıcıya
karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği faaliyetini,

i) MKT: Merkezi karşı tarafı,
j) NACE: Avrupa Birliği düzenlemeleri uyarınca ekonomik faaliyetlerin istatistiki sı-

nıflandırılmasına ilişkin kodu,
k) ISIN: ISO 6166 standardı uyarınca tanımlanan uluslararası menkul kıymet kimlik

kodunu,
l) Raporlama: Kanunun 87 nci maddesi uyarınca Kurulca yetkilendirilen veri depolama

kuruluşuna yapılacak bildirimi,
m) Sermaye piyasası araçları: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piya-

sası araçlarını,
n) UPI: Özgün ürün kodunu,
o) Tezgâh üstü piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan pi-

yasaları,
ö) Türev araç: Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan türev araçları,
p) VDK: Kanunun 87 nci maddesi uyarınca Kurulca yetkilendirilen ve Kurulca belir-

lenen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin verileri toplayan ve merkezi olarak tutan veri depo-
lama kuruluşunu,
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r) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere
kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Raporlama Yükümlülüğü ve Esasları

VDK’lara raporlanacak sözleşmeler
MADDE 5 – (1) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile tezgâh üstü piyasa-

larda gerçekleştirilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detaylar VDK’ya raporlanır.
(2) Kurulca uygun görülen türev araçlar raporlama yükümlülüğünün kapsamı dışında

tutulabilir.
(3) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflarca bu Tebliğ kapsamına girebilecek diğer

işlemlerinin ilgili yetkili otoritenin talebi üzerine VDK’ya raporlanmasına Kurulca karar veri-
lebilir.

VDK’lara raporlama yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Türev araç sözleşmelerinin tarafları ve merkezi karşı taraf hizmeti ve-

ren kuruluşların akdedilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detayları bu Tebliğin eklerinde yer
alan tablolara uygun olarak en geç sözleşmenin akdedilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması,
vadesinden önce sonlandırılması ya da vadesinde sonuçlandırılmasını takip eden iş gününde
VDK’ya çifte kayda yol açmayacak şekilde raporlamaları zorunludur.

(2) Yatırım kuruluşlarının birbirleriyle kendi portföyleri için akdettikleri tezgâh üstü
türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğü her iki yatırım kuruluşuna da aittir.

(3) Yatırım kuruluşlarının müşterileri ile akdettikleri ya da müşterileri adına karşı tarafı
yurtiçinde veya yurtdışında olacak şekilde akdedilmesine aracılık ettikleri türev araç sözleş-
meleri ile kendi portföyleri için ikinci fıkra hariç olmak üzere yurtiçinde tezgah üstü piyasalarda
veya yurtdışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda akdettikleri türev araç sözleşmelerinde
raporlama yükümlülüğü dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla ilgili yatırım kuruluşuna
aittir.

(4) İşlem aracılığı faaliyetine yetkili yatırım kuruluşlarının müşterileri adına karşı tarafı
yurtiçinde yerleşik bir yatırım kuruluşu olacak şekilde akdedilmesine aracılık ettikleri tezgâh
üstü türev araç sözleşmelerinde, raporlama yükümlülüğü sözleşmenin tarafı olan portföy ara-
cılığı faaliyetine yetkili yatırım kuruluşuna aittir.

(5) Takası yurtiçinde yerleşik bir MKT tarafından gerçekleştirilen işlemlerde raporlama
yükümlülüğü yurtiçi yerleşik MKT tarafından ifa edilir. Takası yurtdışında yerleşik bir MKT
tarafından gerçekleştirilen işlemlerde ise raporlama yükümlülüğü ilgili yatırım kuruluşuna aittir.

(6) Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurt-
dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu ara-
cılığı olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğü Türkiye’de
yerleşik tüzel kişilere aittir. Bu fıkra kapsamında tüzel kişiler, Kanun kapsamındaki halka açık
anonim ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı
kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal kuru-
luşlar, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat verilen sigorta ve
reasürans şirketleri, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu uyarınca ruhsat verilen emeklilik şirketleri, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile 17/2/2018 tarihli ve 30335
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen firmalardır.

(7) Üçüncü fıkra hariç olmak üzere, gerçek kişiler arasında akdedilen türev araç söz-
leşmeleri ile gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında akdedilen sözleşmelerin VDK’ya raporlan-
ması zorunlu değildir.
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Raporlama yükümlülüğünün devri
MADDE 7 – (1) İki yatırım kuruluşu arasında akdedilen türev araç sözleşmeleri ile ya-

tırım kuruluşları dışında tüzel kişiler arasında akdedilen türev araç sözleşmelerinde raporlama
yükümlülüğünün sözleşmenin karşı tarafına ya da genel VDK üyesi üçüncü bir kuruluşa devri
mümkündür.

(2) Taraflardan yalnızca birinin yatırım kuruluşu olduğu türev araç sözleşmeleri ile ya-
tırım kuruluşlarının sözleşmeye taraf olmamakla birlikte alım satım aracılığı faaliyeti kapsa-
mında müşterileri adına karşı tarafı yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bir kuruluş olacak şe-
kilde akdedilmesine aracılık ettikleri sözleşmelerde raporlama yükümlülüğünün yalnızca genel
VDK üyesi üçüncü bir kuruluşa devri mümkündür.

(3) Raporlama yükümlülüğünün devri, yükümlülüğün devredildiği taraflar arasında im-
zalanacak bir sözleşme ile gerçekleştirilir. Bu devir, yükümlülüğe tabi tarafın sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

Raporlama esasları
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında raporlama yükümlülüğüne tabi

taraflar, VDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Tebliğin eklerinde yer alan
tablolara uygun şekilde raporlama yapmakla yükümlüdür.

(2) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflar, raporladıkları açık türev pozisyonlarına
ilişkin sözleşmelerin değerlerini ve teminat değerlerini günlük bazda piyasa fiyatına göre de-
ğerlemekle yükümlüdür. Piyasa fiyatına göre değerlemenin mümkün olmadığı durumlarda de-
ğerlemenin genel kabul görmüş modellere göre yapılması mümkündür. Değerlemeye ilişkin
yapılacak bildirimler 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde
VDK’ya raporlanır.

(3) Raporlama yükümlülüğüne tabi tarafların raporladıkları sözleşmelere ilişkin kayıt-
ları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pozisyonun kapatıldığı tarihten
itibaren en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunludur.

(4) Sözleşmenin her iki tarafı adına bir raporlama gerçekleştiriliyorsa, sözleşmenin ta-
raflarına ilişkin olarak Ek/1’de yer alan sözleşme taraflarına ilişkin tablo her iki taraf için ayrı
ayrı, Ek/2’de yer alan sözleşme unsurlarına ilişkin tablo ise yalnızca bir defa raporlanır.

(5) Ek/2’de belirtilen birden fazla türev araç sözleşmesinin birleşiminden oluşan türev
araç sözleşmelerine ilişkin raporlama, her bir sözleşme için tarafların mutabık kaldığı şekilde
ayrı ayrı yapılır.

Mutabakat sağlanması
MADDE 9 – (1) VDK’ya yapılacak raporlamalarda bildirilecek detaylar üzerinde iş-

lemin taraflarının mutabakat sağlamasına ilişkin usul ve esaslar VDK tarafından belirlenir.
Teminatların raporlanması
MADDE 10 – (1) Ek/1’de istenen teminata ilişkin bilgiler, raporlanan sözleşme için

yatırılan ve alınan tüm teminatları kapsar.
(2) Raporlanan sözleşmeler için işlem bazında teminat hesaplanmıyor ise VDK’ya port-

föy bazında hesaplanan net teminat tutarı bildirilir. Raporlanan sözleşmeye ilişkin portföy ba-
zında net teminat tutarı raporlandığında; raporlamada teminatın ait olduğu portföyü tanımlayan
bir kod kullanılır.

(3) MKT tarafından takası gerçekleştirilen sözleşmelerin piyasa fiyatına göre teminat
değerlemesi MKT tarafından yapılır.

Sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflar özel mevzuatlarındaki gizlilik

ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemez.
(2) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflar, verilerin sözleşmelerin gerçek mahiyetine

uygun olarak raporlanmasından sorumludur. Kendisine verilen bilgilerin bu Tebliğde belirlenen
esaslar çerçevesinde raporlanması raporlama yükümlülüğünü devralan kuruluştadır.
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(3) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflarca karşı tarafı yurtdışında yerleşikler ile ya-
pılan türev işlemlerde, karşı tarafa ait bilgilerin ilgili ülkenin yasal engelleri nedeniyle VDK’ya
raporlanamaması halinde durum VDK’ya bildirilir. Bu durumda Ek/1’de yer alan tabloda karşı
tarafa ait kimlik bilgileri ilgili ülkedeki yasal engeller kaldırılıncaya kadar VDK’ca belirlenecek
esaslar çerçevesinde maskelenerek raporlanır.

(4) Raporlama yükümlülüğünü devralarak VDK’ya raporlama yapan kuruluşlar, bildir-
dikleri verilerin gizliliğine uymak ve bu sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mer-
cilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar
veya zararına kullanmamakla yükümlüdür.

Veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması
MADDE 12 – (1) VDK nezdinde tutulan verilere ilişkin olarak yapılan değişiklikler;

VDK’nın kendisi dâhil değişikliği talep eden kişi ya da kişilere ilişkin bilgileri, bu değişikliğin
mahiyetini, nedenini, tarihini ve zaman damgasını, eski ve yeni kayıtları da içerecek ve Ek/2’de
yer alan tabloda eylem tipi bilgisinin yer aldığı satırda yer verilen bilgileri de kapsayacak şe-
kilde VDK tarafından kayıt altına alınır.

Kimlik kodu kullanma zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Raporlamalarda; yatırım kuruluşları, türev araç sözleşmelerine taraf

olan ve nihai faydalanıcısı olan tüzel kişiler, raporlama yükümlülüğünü devralarak VDK’ya
raporlamada bulunan kuruluşlar ile MKT ve takas üyesi tüzel kişileri tanımlamak için bu Teb-
liğde belirlenen süre içerisinde temin edilecek LEI Kodu kullanılır.

(2) Raporlamalarda, LEI Koduna sahip olmayan tüzel kişi tarafları tanımlamak için,
taraflarca LEI Kodu temin edilene kadar bu kişilere ait MKK sicil numarası, MKK sicil numara-
sının bulunmadığı durumlarda vergi kimlik numarası; bunların bulunmadığı durumlarda, bu
kişilere ait ISO 9362 ile uyumlu BIC Kodu, BIC Kodunun bulunmadığı durumlarda ise müşteri
numarası kullanılır.

(3) Sözleşmeye taraf olan gerçek kişileri tanımlamak için MKK sicil numarası, MKK
sicil numarasının bulunmadığı durumlarda T.C. Kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası
kullanılır.

Ürün kodlarının kullanımı
MADDE 14 – (1) VDK’ya yapılan raporlamalarda türev sözleşmeleri tanımlamak için

UPI kodu kullanılır. UPI kodunun bulunmaması halinde raporlamada türev araç sözleşmesi,
ISO 6166 ISIN kodu ya da AII ile ISO 10962 CFI kodunun birleşimi ile tanımlanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde raporlamanın mümkün olmaması halinde türev araç
türü aşağıdaki esaslara göre tanımlanır:

a) Türev araç dayanak varlık sınıfı;
1) Emtia ve emisyon salınımları,
2) Kredi,
3) Döviz kuru,
4) Pay,
5) Faiz oranı,
olarak;
b) Türev araç sözleşme tipi;
1) Fark sözleşmeleri,
2) Forward oran sözleşmeleri,
3) Forward sözleşmeleri,
4) Futures sözleşmeleri,
5) Opsiyon sözleşmeleri,
6) Swap,
7) Swaption,
8) Diğer,
olarak tanımlanır.
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(3) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan varlık sınıflarından birinin tam olarak kapsa-
mına girmeyen türev araç sözleşmelerinde raporlama, tarafların mutabık kaldığı en yakın varlık
sınıfı itibarıyla yapılır.

İşlem kodu kullanımı
MADDE 15 – (1) VDK’ya yapılacak raporlamalarda, taraflarca her sözleşme için mu-

tabık kalınan özgün bir işlem kodu kullanılır.
(2) Raporlamada işlem kodu;
a) MKT tarafından takası gerçekleştirilen sözleşmelerde MKT,
b) İki yatırım kuruluşu tarafından akdedilen sözleşmelerde satıcı olan yatırım kuruluşu,
c) Yatırım kuruluşlarının müşterileri ile akdettikleri ya da akdedilmesine aracılık ettik-

leri sözleşmelerde raporlama ile yükümlü yatırım kuruluşu,
ç) Yatırım kuruluşları dışında iki tüzel kişi arasında akdedilen sözleşmelerde satıcı olan

tüzel kişi,
tarafından üretilir.
(3) Karşı tarafın yurtdışında yerleşik olduğu işlemlerde sözleşmenin iki tarafınca aynı

özgün işlem kodunun kullanılması esastır.
(4) İşlem kodunun üretilmesine ilişkin usul ve esaslar VDK tarafından belirlenir.
Uygulama esasları
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini yorumlamaya, bu Tebliğde yer almayan ya

da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye,
uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Raporlamanın başlayacağı tarih
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Raporlama yükümlülüğüne tabi taraflarca 5 inci madde kap-

samındaki türev araç sözleşmelerinden, 30/11/2018 tarihinden itibaren akdedilenler VDK’ya
raporlanır.

(2) Akdedilme tarihlerine bakılmaksızın 30/11/2018 tarihi itibarıyla hala sonuçlandı-
rılmamış olan sözleşmeler ile 1/1/2018 tarihinden sonra akdedilmiş ve 30/11/2018 tarihi itiba-
rıyla sonuçlandırılmış ya da sonlandırılmış olan sözleşmeler en geç 1/1/2019 tarihine kadar
VDK’ya raporlanır.

(3) MKT tarafından yapılacak raporlamaların başlangıç tarihi ve raporlanacak alanlara
ilişkin belirleme MKT’nin önerisi üzerine Kurulca yapılır.

Raporlama sürelerine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında, en geç sözleş-

menin akdedilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, sözleşmenin erken sonlandırılması ya da
vadesinde sonuçlandırılmasını takip eden iş gününde VDK’ya yapılacak raporlama, 1/1/2019
tarihine kadar takip eden ikinci iş gününde yapılabilir.

(2) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki tüzel kişiler için geçici 1 inci maddenin
birinci fıkrasında belirlenen raporlamanın başlangıç tarihi 1/1/2019 olarak uygulanır. Ancak,
akdedilme tarihlerine bakılmaksızın 1/1/2019 itibarıyla hala sonuçlandırılmamış olan sözleş-
meler ile 1/1/2018 tarihinden sonra akdedilmiş ve 1/1/2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmış
ya da sonlandırılmış olan sözleşmeler 31/1/2019 tarihine kadar VDK’ya raporlanır.

LEI Kodu kullanımına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü madde uyarınca yatırım kuruluşları ve MKT’ler

hariç LEI Kodu temin etmesi gereken tüzel kişiler, VDK’ya ilk raporlama yaptıkları tarihten
itibaren bir ay içinde LEI Kodunu alırlar ve beş iş günü içinde VDK’ya bildirirler.

(2) VDK üyelerinin VDK'ya üyelik başvurusu sırasında tüzel kişi kimlik kodu alması
zorunludur.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Nakliyesi hizmet alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2018 / 532761 

1- İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızdan Ereğli’ deki Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan muhtelif kiralık depolara 35.000 ton K. Şekerin 

karayolu ile nakliyesi hizmeti. (günlük taşıma miktarı ± 

%20 toleranslı 1.000 ton’dur) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasından - Ereğli Organize Sanayide ki 

(16 km mesafeli) muhtelif kiralık depolara.  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 45 (kırkbeş) 

gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 06/11/2018 - saat 14:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9127/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI, HAVALI, TAŞIMA SİSTEMİ 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 
 8946/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

1. İdarenin Adresi : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / 

MANİSA 

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

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

2.  İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği-Türü-Miktarı İKN Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 Kamyonlara malzeme 

yükleme, indirme, branda 

örtme, dikme, yere dökülen 

malzemelerin temizlenmesi, 

ambarlar ve raflaralarına 

malzeme indirme, istifleme 

v.b işlerde işçi çalıştırılması 

2018/541222 2018/1619 15/11/2018 

saat:14:00 

365 gün 

 

b) -Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c)- İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) - İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

Manisa 

4.  İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma 

/ Manisa adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5.  Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6.  İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8.  Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 9047/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Menderes Belediye Başkanlığından: 

Taşınmaz Bilgileri. 

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Çile Mahallesi Tekkealtı 

mevkiinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) 

bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı 

yapılacaktır. 

SATILACAK GAYRİMENKUL: 

İli : İZMİR 

İlçesi : Menderes 

Mahalle-Mevkii : Çile Mahallesi Tekkealtı Mevkii 

Cadde –no :  

Ada : 125 

Parsel : 70 

Pafta  

Yüzölçümü : 29.514,65 m2 

Cinsi : Tarla 

 

Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli 

3.246.612,00 TL 97.399,00.-TL 400,00.-TL 

 

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve 

diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 07.11.2018 tarihine tesadüf eden 

çarşamba günü saat 10.00 ‘da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif 

Usulü ile satılacaktır. 

3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme 

İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret 

karşılığında satın alabilirler. 

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:9.30 

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: 

A) Gerçek kişiler için; 

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2) Noter tasdikli imza beyannamesi 

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname 

,ve imza beyannamesi 
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4) Tebligat için adres beyanı 

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge 

6) İkametgah sureti 

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 

B) Tüzel kişiler için: 

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası 

vb.) 

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge 

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı) 

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak ) 

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İstekliler 07.11.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış 

olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 

Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. 

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar. 

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

İlan olunur. 9056/1-1 
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DİJİTAL NÖTRON VE GAMMA RAY PROBU,  YÜZEY MODÜLÜ VE  

YÜZEY YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Dijital Nötron Ve Gamma Ray Probu, Yüzey Modülü Ve Yüzey Yazılımı Alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 

inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018 / 548125  

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  

  06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet Dijital Nötron ve Gamma Ray Probu, Yüzey 

Modülü ve Yüzey Yazılımı (Yardımcı Bilgisayar, 

Donanım ve Sarf Malzemeler Dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi 

Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 25 (Yirmibeş) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  

b) Tarihi ve saati :  07/11/2018 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi 

Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya / ANKARA ) görülebilir ve 

50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9154/1-1 
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EKMEK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın 2018-2019 yılı ihtiyacı olan tahmini 75.000 

adet (± % 20) 50 gr poşetli roll ekmek (tam buğday) alımı 07 KASIM 2018 Çarşamba günü saat: 

14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 9130/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

“Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı 

Yolları Dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri” işi Kesim-

2: Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan, Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Km: 48+873-60+648) 

(Tayakadın Bağlantı Yolu Dahil) kesiminin trafiğe açılmasına engel teşkil edecek herhangi bir 

eksiklik bulunmamaktadır. 

6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi 

gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  

1 - Otoyolun bu kesimi 29.10.2018 tarih ve saat: 00:01’den trafiğe açılacaktır.  

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7 - “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı 

Yolları Dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri” işi Kesim-

2: Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan, Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Km: 48+873-60+648) 

(Tayakadın Bağlantı Yolu Dahil) kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği 

üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir. 

8 - 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

maddesi gereğince ilan olunur. 9110/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 22602 ada, 16 parsel – Öz Arvas Kömür Maden. İth. İhr. 

Ltd. Şti. (0065315299232448) - Şirket müdürü Hamdullah ARVAS – 18.10.2018 tarihli ve 

187187 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-4A pafta, 8777 ada, 32 parsel - Bahattin SARIŞ 

(0026113168373148) –18.10.2018 tarihli ve 187078 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - F20A17C1 pafta, 1520 ada, 1 parsel – Beta Emlak Nakl. 

Mim. Müh. İnş. Tanıt. Kırt. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.  (0059311188694458) - Şirket müdürü Saim 

ERGİN – 18.10.2018 tarihli ve 187092 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - F36A20B3D pafta, 8534 ada, 8 parsel – Serdar TALİ ile 

Bor-Şev-Zek İnş. Konut Nakl. Pvc Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0055315628557740) - Şirket müdürü 

Bora TERYAKİ -  18.10.2018 tarihli ve 187114 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT3C pafta, 1188 ada, 8 parsel - Erdem ÇEVİK 

(0034110354742038) –18.10.2018 tarihli ve 187139 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 615 ada, 3 parsel - Halil KILINÇ (0006110014394430) –

18.10.2018 tarihli ve 187157 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 20950 ada, 2 parsel - Mustafa ÖZTÜRK 

(0006110024708502) –18.10.2018 tarihli ve 187166 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-4A Pafta, 8793 Ada, 2 Parsel - Emre BİÇİCİ 

(0026111576582604) 18.10.2018 tarihli ve 187036 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 22636 Ada, 2 Parsel - Sadık KARAASLAN 

(0006110067576321) - 18.10.2018 tarihli ve 187035 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 68KJ-2C Pafta, 101498 (2052) Ada, 3 (10) Parsel - Hasan 

TEZCAN (0006110447074758) - 18.10.2018 tarihli ve 187023 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 15-16 Pafta, 199 Ada, 5 Parsel - Erkan DURGUT 

(0059111925524622) - 18.10.2018 tarihli ve 187022 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Kırıkkale Belediyesi - 3673 Ada, 11 Parsel - Rabiye KAYA (0071111938718430) - 

18.10.2018 tarihli ve 187020 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 736 ada, 20 parsel – Cihan YAŞAR  

(0059111161055757) - 18.10.2018 tarihli ve 187038 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21m4a pafta, 8789 ada, 14 parsel - Fatih KETENCİ 

(0026110335043530) – 18.10.2018 tarihli ve 187182 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 1670 ada, 40 parsel - Mehmet Salih OKAN-

(0026111414054430) – 18.10.2018 tarihli ve 187170 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Sancaktepe Belediyesi - G22A05D3A pafta,8375 ada, 26 parsel – Oktay 

YILMAZ-(0034111970284266) –18.10.2018 tarihli ve 187186 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bolu Belediyesi – 0 ada, 1479 parsel - Selkut Mungan Adi Ortaklığı (0006613811751348) 

– Şirket ortağı Mungan Müh. Isı Sist. İnş. Taah. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. 

(0006313811823621) - Şirket müdürü Alper Faruk MUNGAN - Şirket ortağı Selkut İnş. Dek. 

Taah. Hafr. Tur. Oto. Nakl. Mad. İzo. San. ve Tic. Ltd. Şti. (000631262739833) - Şirket müdürü 

Selahattin BEKÇİ - 18.10.2018 tarihli ve 187101 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30991 ada, 10 parsel - Özlem Özkan İnş. Haf. Nak. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. (0006315206842503) - Şirket müdürü Neriman KARADOĞAN – 18.10.2018 tarihli 

ve 187116 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kocaeli Çayırova Belediyesi - G22B18B4A pafta, 1061 ada, 15 parsel- NİSAN PVC SİS. 

İÇ MİM. İNŞ. YAPI GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (0041311396496412) - Şirket müdürü Yılmaz 

ÇELİK-18.10.2018 tarihli ve 187050 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan şirket müdürlerinin, yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde belirtilen sürelerle ile verilmemesine, 

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9046/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı 

VAKFEDENLER: Erdal DOĞAN, Nergiz BAYDAN, Hatice BAYDAN, Hamide 

DUMAN, Gülseren ÇAĞIL, Zehra AKŞUN 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı kuruluşuna ilişkin Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 

20.09.2018 tarihinde kesinleşen 10.07.2018 tarihli ve E:2017/692, K: 2018/360 sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Anayasamızın 10.maddesinden yola çıkarak hiçbir din, dil, cins ve ırk 

ayrımı yapmaksızın yetenekli fakat maddi imkândan yoksun öğrencilere her türlü eğitim, öğretim, 

karşılıklı ve karşılıksız burs ve barınma imkânları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi 

geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacı ile birleştirici bir istikamette katkıda bulunmak ve 

senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI). 

YÖNETİM KURULU: Erdal DOĞAN, Nergiz BAYDAN, Gülseren ÇAĞIL, Gülsera 

IŞITIR, Hatice BAYDAN, Gülnur KARAKAŞ, Haydarali AKOĞLU, Zehra AKŞUN, Damla 

AKBURU, Gülhanı KELEŞ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı o tarihteki mütevelli heyetinin salt 

çoğunluğunun vereceği karar ile tayin edilecek benzer amaçlı vakıf veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9157/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Salih Aydın, Mehmet Ay, İlhan Zafer, Coşkun Şahin, Mecit 

Şahin, Hıdır Kartal, Adem Sümer 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/10/2018 tarihinde kesinleşen 13/09/2018 

tarihli tashih kararlı ve 11/09/2018 tarihli ve E:2018/101, K:2018/401 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin şanlı ecdadımızla olan bağlarını güçlendirmek, birlik 

beraberlik kardeşlik şuuru içerisinde ülkemize ve insanlara fayda sağlamak üzere gönüllü eğitimci 

ve hayırseverlerin bir araya gelerek, ecdadımızın geçmişte kurduğu külliye ve medrese kültürünü 

yeniden ihya edip gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu kültürü yaygınlaştırmak ve senette 

yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) ve İstanbul Çatalca 

İlçesi Nakkaş Mahallesinde bulunan 8-12 pafta 2196 parselde kayıtlı 73000 m2 tarla cinsindeki 

taşınmazın 53000 m2 sini teşkil eden bölüm vakfa bağışlanmıştır. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mevcut tesislerin ad ve konumlarının aynen 

devam ettirilmesi koşulu ile yönetim kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9158/1-1 

————— 

 
 9159/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9113/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9112/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9111/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

8728/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9119/1-1 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9118/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9117/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9116/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9115/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9114/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9142/1-1 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9141/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9140/1-1 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9151/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9152/1-1 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9143/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9145/1/1-1 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9145/2/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9146/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9150/4/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 9095/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

 
 9044/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 9049/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İlçemiz Muhakkiki tarafından düzenlenen 21/05/2018 tarihli ve 663.07/9885137 sayılı 

raporda; 

Tolga ÇETİN- Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmetlisi 

“16 Mart 2018, 21-22-23-26-27-28-29-30 Mart, 04-05-06-09-10-11-12-13-16 Nisan 2018 

tarihlerinde ve sonrasında göreve gelmediği belirtilmektedir. 

Hakkınızda yapılacak işleme esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

130 uncu maddesi gereğince bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

savunmanızı Bakanlığımıza göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde savunma 

yapmadığınız takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacaksınız. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9069/1/1-1 

————— 
İlçemiz Muhakkiki tarafından hakkınızda düzenlenen 15/03/2018 tarihli ve 54645237-

663.07/14 sayılı raporda; 

Tolga ÇETİN- Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmetlisi 

“25/01/2018 tarihinde (1) gün mazeretsiz göreve gelmediği belirtilmektedir. 

Hakkınızda yapılacak işleme esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

130 uncu maddesi gereğince bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

savunmanızı Bakanlığımıza göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde savunma 

yapmadığınız takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacaksınız. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9069/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

 
 9057/1-1 

————— 

 
 9058/1-1 

————— 

 
 9059/1-1 

————— 

 
 9060/1-1 

————— 

 
 9061/1-1 

————— 

 
 9062/1-1 

————— 

 
 9063/1-1 

————— 

 
 9064/1-1 

————— 

 
 9065/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

 
8810/1-1 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 



Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 



Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271 

 



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277 

 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 

 

 



27 Ekim 2018 – Sayı : 30578 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

 

 



Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2018 – Sayı : 30578

Sayfa
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1202 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1203 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/202,

203, 204, 205, 206, 207)

YÖNETMELİKLER
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)
–– Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler

İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması
Hakkında Tebliğ (No: 2018/38)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/27)
–– Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ (IV-87.1)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




