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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin,

16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum
ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları
fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
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c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya

Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yöneticisi veya
görevlilerini,

f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı

tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, kira sözleşmesinin ki-

raya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin münhasıran eğitim-

öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama,
temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
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İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, iha-

leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin be-
lirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
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(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.
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(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
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yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
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c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
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(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas
olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
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mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin
hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
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bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin % 6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların
bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce iha-
leyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniver-

sitesi Mütevelli Heyeti yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı

eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan ön

lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İn-
gilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
b) DYS: Düzey yükseltme sınavını,
c) Hazırlık Programı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim dili tamamen Türkçe

olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
d) İSTS: İngilizce seviye tespit sınavını,
e) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Yeterlik, DÜİYES ve Başka Ulusal ve Uluslararası Sınavlar

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölüm ve programla-

rına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyesi seviye tespit sınavı ile İngilizce dil yeterliği
ise her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi so-
nunda olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde düzenlenen DÜİYES ile belirle-
nir.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES’e, Seviye Tespit Sınavı sonucu Avrupa
Ortak Diller Çerçevesi B1 Düzeyi ve üzeri olan, Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak ka-
zanmış yeni öğrenciler ve bu Yönetmelik ile imkân tanınanlar girebilir. DÜİYES’ten başarılı
öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlarlar.

(3) DÜİYES’te yeterlik ölçütü 100 üzerinden en az 60’tır. Sınav sonuçları ‘başarılı’
ya da ‘başarısız’ ibareleriyle açıklanır. Sınavda başarılı olamayanlar hazırlık programına alı-
nırlar.
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(4) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri ilgili enstitü ve hazırlık

programı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES ile ölçülür.

(5) DÜİYES’in geçerlilik süresi beş yıldır. DÜİYES’te başarılı olduktan sonra herhangi

bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerden beş yıl içinde yeniden Üniversitenin İngilizce prog-

ramlarına yerleştirilip kayıt yaptıranlar DÜİYES’ten muaf tutulurlar. Bu öğrenciler için DÜİYES’i

alıp başarılı oldukları tarih esas alınır. Üniversitenin İngilizce programlarında okuyup mezun

olmuş olan öğrenciler için ise muafiyet süresi mezuniyet tarihi ile başlar.

Başka ulusal ve uluslararası yeterlik sınavları ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Öğrenciler İngilizce dil yeterliklerini Yükseköğretim Kurulu tarafın-

dan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarında Senatonun belirlediği asgari B2 düzeyi karşılığı başarı puanını elde ederek ka-

nıtlayabilirler. Bu sınavlar ve onlardan alınması gereken en az puanlar Yabancı Diller Birim

Başkanlığının önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil ha-

zırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfından muaf sayılabilmesi

için belgesinin son 5 yıl içerisinde edinilmiş olması, belgenin üzerinde öğrencinin Avrupa Ortak

Diller Çerçevesi’ne göre en az B2 düzeyinde olduğunun belirtilmesi ve öğrencinin 100 üze-

rinden değerlendirilmiş başarı puanının yer alması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İngilizce hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Hazırlık Programı, sırasıyla temel (Foundation), orta-altı (pre-inter-

mediate), orta (intermediate) ve orta-üstü (upper-intermediate) olmak üzere dört düzeyden olu-

şur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu dü-

zeylere yerleştirilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve başarılı olamayan öğrencilerin sınav hakları

MADDE 8 – (1) Hazırlık Programının normal süresi bir akademik yıldır.

(2) Birinci akademik yılın sonunda DÜİYES’te başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir

ya da iki yarıyıl daha hazırlık programına devam ederler.

(3) Eğitimlerinin herhangi bir yarıyılında orta-üstü (upper-intermediate) düzeyi başarı

ile tamamlayan öğrenciler DÜİYES’e girmeye hak kazanır.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan, DÜİYES ve/veya muadili bir sınavda başarılı olamayan

öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenci Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı

isimde eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir.
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(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, ikinci yarıyıl sonunda yapılan

DÜİYES sınavında başarılı olamasalar bile önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam

edebilirler.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ilgili yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihi, en

geç eğitim-öğretim tarihinin başlangıcını izleyen ilk hafta sonuna kadar uzatılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, hazırlık programında ders ve uygulamaların en az

%85'ine katılmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsız-

lıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey sonu sınavlarına giremezler. Bu durumdaki öğren-

ciler devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler.

(2) Sağlık kurumlarından alınan ve en fazla 5 güne kadar olan rapor veya benzeri bel-

gelere dayalı devamsızlıklar %15 mazeret hakkı içinde değerlendirilir. 

(3) Herhangi bir dönemde mücbir sebepler nedeniyle devamsızlıkları %15’i aşan öğ-

rencilerin (Belgeye dayalı olmak kaydıyla birinci ve ikinci derece akrabaların ölümü, iflas, tu-

tukluluk, ameliyat, altı gün ve üzeri süren sağlık sorunları) devamsızlık durumları Yabancı Dil-

ler Birim Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Ücret

MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti

tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Burslarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Düzey sonu sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri sü-

resince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Yabancı Diller

Birim Başkanlığı tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) Devam zorunluluğunu ve derse ilişkin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmiş

olan temel (foundation), orta-altı (pre-intermediate), orta (intermediate) ve orta-üstü (upper-

intermediate) öğrencileri Düzey Yükseltme Sınavına girerler.

(3) Temel (foundation), orta-altı (pre-intermediate), orta (intermediate) ve orta üstü (up-

per-intermediate) düzeylerde başarılı sayılabilmek için gerekli başarı notu 100 üzerinden en

az 60’tır. Öğrencilerin bir düzeyde başarılı sayılabilmesi için gerekli olan başarı notunun %40’ı

düzey içi değerlendirmelerden ve %60’ı düzey yükseltme sınavından oluşur. Düzey içi değer-

lendirme ölçütleri her akademik yılın başında belirlenerek, öğrencilere duyurulur.

(4) Bulunduğu düzeyde başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçme hakkını ka-

zanırlar.

(5) Bulunduğu düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar eder-

ler. 
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Mazeret sınavları

MADDE 13 – (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini

resmi belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde Üniversitenin Yabancı Diller Birimine yazılı

olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, Birim Başkanlığının kararı ile mazeret sınavına alı-

nabilirler. Mazeret sınavının yapılış şekli Birim Başkanı tarafından belirlenir.

(2) DÜİYES için mazeret sınavı düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 14 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu/yüksekokul yönetim kurulu/meslek yük-

sekokulu yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 13/9/2020 tarihli

ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu sürelerin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenim-

lerine devam eder.

Kayıt silme

MADDE 15 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu/yüksekokul yönetim kurulu/meslek yük-

sekokulu yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretimden çıkarma cezası alan öğrenci-

lerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin soruşturmaları öğrencinin bağlı olduğu bölüm/programın soruşturma aç-

maya yetkili disiplin amiri tarafından başlatılır ve yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Doğuş Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yük-

sekokullarda yürütülen lisans diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul-

larda yürütülen lisans diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi fakültelerini,
c) Fakülte kurulu: Özyeğin Üniversitesi fakültelerinin kurullarını,
ç) Fakülte yönetim kurulu: Özyeğin Üniversitesi fakültelerinin yönetim kurullarını,
d) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Program: Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarını,
ğ) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
l) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarını,
m) Yüksekokul kurulu: Özyeğin Üniversitesi yüksekokullarının kurullarını,
n) Yüksekokul yönetim kurulu: Özyeğin Üniversitesi yüksekokullarının yönetim ku-

rullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan lisans

diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli He-
yetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel ye-
tenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu
kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları
kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dı-
şındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara
göre yapılır.
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Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, kayıt ve intibak
MADDE 6 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına, yatay geçiş yoluyla öğrenci

kabulü; 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 çerçe-
vesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla
öğrenci kabulü; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yük-
sekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki diploma programında alıp
başardığı derslerden geçiş yaptığı diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak
olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi
derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirile-
rek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Türkçe programlar hariç, öğrencinin daha önce başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılı-
ğında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önce başka bir üniversiteden özel öğrenci
veya değişim öğrenci statüsünde almış olduğu dersler varsa, bu derslerden sadece daha önceki
kurum tarafından transfer edilmiş dersleri transfer edilebilir.

(5) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki programda başardığı dersler-
den Üniversite lisans diploma programı için sayılan derslerinin her 30 AKTS kredisi için bir
dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Transfer
edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az 24 olması durumda öğrenim
süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un tam katı değilse,
her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması durumunda bir dönem
daha öğrenim süresinden düşülür.

(6) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt olan öğrenciler, 12 nci maddede belirtilen İngilizce
yeterliğine ilişkin koşulları sağlamak zorundadır.

Özel öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan ki-

şiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olma koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yö-
netim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Başvuru ve kayıt
en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci
kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için
yeniden başvuru yapılması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler
ve katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine
uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede
aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları,
ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders
almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler
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Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hu-
suslarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu
öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve
notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniver-
site öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde
öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin
intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fa-
külte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin
Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim
MADDE 10 – (1) Bir akademik yıl, her biri on dört hafta olan (yetmiş iş günü) iki ya-

rıyıldan oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre
güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu
yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta
olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar döne-
mindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu,
lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen
öğrenim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar dönemle-
rinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, yaz okulu eğitim ve öğretim hizmetine karşılık
alınır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğrenim dili
MADDE 11 – (1) Üniversite lisans diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya

Türkçe’dir.
İngilizce yeterlik
MADDE 12 – (1) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına baş-

layabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeter-
liklerini Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren
veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal
veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç
belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan lisans programlarına başlar. Adaylar
geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler.

(3) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan
muafiyet koşulları ve İngilizce hazırlık programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda
6/7/2020 tarihli ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
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(4) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında
da uygulanır.

Üniversiteye kayıt
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri

veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler
arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yap-
tırabilirler.

(2) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı
anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edi-
lir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış ol-
duğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğ-
renciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik
takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücret-
lerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet
bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli
Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla
burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin il-
gili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve
burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti
dışında öğrenim ücretine tabidir.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik tak-

vimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer
yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıt-
larını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle
yükümlüdür.

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız
öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere
ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde
öğrencilerin bursu kesilir (varsa nakit ve benzeri bursları dahil), ancak geri dönmek üzere baş-
vurulması halinde burs tekrar tahsis edilir (ek burslar dahil) ve bu öğrenciler kendi giriş yılın-
daki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.
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Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Azami
öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kal-
maları durumunda ilişik kesme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte de-

kanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itiba-
ren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. 

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt
yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim
programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak
dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Akademik danışmanlık
MADDE 16 – (1) Lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğ-

rencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili
fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından lisans programına başlayacağı ilk dönem
ders kayıtları öncesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri danışman olarak atanır.

Öğrenim programları
MADDE 17 – (1) Bir lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yük-

sekokul kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, prog-
ramdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri
çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin notlandırma
türü ve dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere derslerin normal öğrenim süresin-
deki dönemlere dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Karar-
larda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir.
Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kre-
disini tamamladıklarında ikinci sınıf, 120-179 AKTS kredisini tamamladıklarında üçüncü sınıf,
180 ve üstü AKTS kredisini tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak ta-
nımlanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 18 – (1) Lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli

olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler
ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Ön koşul ve yan koşul dersleri
MADDE 19 – (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması

gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp geçer not ile tamamlanmış
ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülükler
belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son not
geçerlidir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi
denir. Bu derslere birlikte kayıt olunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir.
Yan koşul dersi önceki bir dönemde geçer not ile tamamlamış ise, bu ders özelinde yan koşul
şartı sağlanmış kabul edilir. 

(3) Öğrenciler, ön koşulunu/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulu-
sal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede
ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından
ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/yan koşulunu sağlamak için kul-
lanılabilir.
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Ders yükü
MADDE 20 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğ-

rencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş
olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz:

a) Lisans programının birinci dönemine güz döneminde başlayan öğrencilerin sadece
birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir.

b) Lisans programının birinci dönemine bahar döneminde başlayan öğrencilerin sadece
birinci dönemlerinde 34 AKTS kredisidir.

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS
kredisidir.

ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS
kredisidir.

d) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS
kredisidir.

e) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 1,60 olan ve en az 198 AKTS krediyi ta-
mamlayan öğrencilerin 42 AKTS kredisidir.

f) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 1,60 olan ve güz dönemi sonunda en az
180 AKTS krediyi tamamlayan öğrencilerin bahar döneminde 42 AKTS kredisidir.

g) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS
kredisidir.

ğ) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler, trans-
fer edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans programına başladıkları ilk
dönemde (c), (ç), (d), veya (e) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler. 

h) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek lisans programına başlayan öğ-
renciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans prog-
ramına başladıkları ilk dönemlerinde (a) veya (b) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler. 

(3) Bir yaz okulunda Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek
staj/sertifika dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının reh-
berliğinde şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj/sertifika çalışma-
sını tamamlamayan öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını
yenilemek ve staj/sertifika dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman ça-
kışması ile kayıt olunamaz. Daha önce notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakışarak alı-
nabilmesi ile ilgili kurallar, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik

hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma
süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan
öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde
yapılmak şartıyla, ders-ekleme bırakma dönemi sonrasına kalabilir.
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Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları

derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra
dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden
çekilebilirler ancak tümünden çekilemezler. Çekilinen dersler not belgesinde gösterilir. Yaz
okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır ve not belgesinde gös-
terilmez. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti iadesi ya-
pılmaz ve mahsup edilmez. 

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, ders tekrar edilmemiş
sayılır ve öğrencinin dersten en son aldığı dönem sonu ders notu geçerli olur.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu dersleri tek-

rarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya müfredatta
ilgili seçmeli ders şartını sağlayan başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine say-
dırarak tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine
getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler
not belgesinde gösterilir.

(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan
bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. I veya BÜT işaretli
bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez. 

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, not ortalaması hesaplamalarında kullanılır;
ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer iste-
ğinde bulunan öğrenciler, transfer edilen dersler karşılığında muaf tutuldukları dersi, Üniver-
sitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Ders transferi
MADDE 25 – (1) Üniversite lisans diploma programında kayıtlı bir öğrenci, daha önce

kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu lisans dip-
loma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde bu-
lunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı ders-
lerden Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine transfer
edilecek olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki
hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değer-
lendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılır. Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi ve notları ile
birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler ile
Türkçe programlar hariç öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders kar-
şılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile
birlikte Üniversiteye ilk kaydı sırasında ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne
yapması gerekir. Öğrenci, lisans eğitimine başladığı ilk dönem için akademik takvimde belir-
lenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra ders transferi talebinde bulunamaz.

(3) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen
her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim
süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az
24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kre-
disi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması
durumunda bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
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(4) Ders transferi yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için mezun
olacakları programda en az iki dönem kayıtlı olmaları ve mezuniyet yükümlülüklerine sayılan
en az 60 AKTS kredilik dersi bu süre içinde tamamlamış olmaları şartı aranır.

(5) Öğrenciler, transfer edilen dersler sebebiyle muaf tutularak intibakı yapılan dersleri
Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 26 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer

bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğ-
rencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu-
nun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği
ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz oku-
lunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda
alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz. 

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların
kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf
tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır;
not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencinin alıp başardığı
dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim
dili şartına uymak zorundadır. 

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak
ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış olan
Sektörel Eğitim Bölümünde verilen dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ve bitirme projeleri ders-
leri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim
kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun
olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Fakülte/yüksekokul yönetim
kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu derslerin
alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler. Üniversitede yaz okulunda açılmayan ders-
lerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğ-
rencilerin, 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.

Devam zorunluluğu
MADDE 27 – (1) Derslere devam koşulu ve bunun ders başarı değerlendirmesine et-

kisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek dönem başında ilan edilir. 
(2) Derse devam koşulu olması halinde, öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğ-

retim elemanları tarafından izlenir.
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(3) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin ra-
porlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve
sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler
devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ve proje, ödev ve uygulama

gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların dönem sonu ders notuna katkısı ilgili dersin öğretim
elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sı-
nav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Mezun olunabilmesi için
sadece başarısız bir dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenmez. Bu durumda bu-
lunan öğrencilerin ya bütünleme sınavına girerek ya da derse tekrar kayıt olarak başarılı olma-
ları gerekir. 

(3) Güz ve bahar dönemi sonunda, dönem sonu (final) sınavı olan dersler için bütünleme
sınavı düzenlenir. Yaz okulu sonu (final) sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlardan başarısız
sayılırlar. Öğrencilere; güz ve bahar dönemlerinde, katılamadıkları dönem içi çalışma ve sı-
navlar için, yaz okulunda ise, katılamadıkları dönem içi veya dönem sonu çalışma ve sınavları
için Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Güz ve bahar
dönemlerinde, dönem sonu (final) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen
öğrenci için telafi sınavı düzenlenmez; öğrenci bütünleme sınavına alınır. Hangi gerekçe ile
olursa olsun bütünleme sınavına girmeyenlere telafi sınavı hakkı verilmez. Yaz okulu sonu (fi-
nal) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için bu maddede belir-
tilen koşullara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple
olursa olsun kullanamayan öğrencilere ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bun-
lara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir
adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar ve-
rilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki
üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yük-
sekokul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi
kaydıyla, vefat tarihini takip eden otuz gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi
ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenci bu süre
içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-
kinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yük-
sekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

(5) Bütünleme sınavlarına ilişkin işlemler aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür:
a) Bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav

tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.
b) Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir.
c) Final sınavları ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları düzenlenmez.
ç) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen PLACEMENT ve TRACE sı-

navları, İngilizce hazırlık programı dersleri ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin
aldıkları dersler için bütünleme sınavı düzenlenmez.

d) Dersin içerik formunda final sınavına girmek için bir koşul belirtilmişse bu koşul
bütünleme sınavına girmek için de aynen geçerlidir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci dersten
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F notu alır ve bütünleme sınavına giremez. Final sınavına girme koşulunu sağlayan ancak final
sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya final sınavına girerek başarısız olan öğrenciler
bütünleme sınavına girebilir, bunu belirtmek için öğrencilere BÜT notu verilir.

e) Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu BÜT olarak açık-
lanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.

f) Bütünleme sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu yeniden he-
saplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar
yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları otomatik olarak F notuna
dönüşür.

g) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili dersten bütünleme sınavına girilemez:
1) Çekilinen W derslerin bütünleme sınavına girilemez.
2) Eksik (Incomplete) I notu olan derslerin bütünleme sınavına girilemez. Eksik çalış-

ması olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için I yerine BÜT notu verilmesi ge-
rekir.

3) Geçer not alınan derslerden not yükseltme ve benzeri amaçlarla  bütünleme sınavına
girilemez.

(6) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte de-
kanlığında/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç

beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe
vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin biti-
minden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte
dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek
gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için üç öğretim elemanından oluşan üç kişilik
bir komisyon kurabilir. Dersin öğretim elemanı/elemanları bu komisyonda yer almaz. Bu du-
rumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde so-
nuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla
işleme alınır.

(3) Öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda değişiklik ge-
rekmesi halinde 33 üncü madde hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler
MADDE 30 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, dönem sonu ders notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Gerekli
olması halinde, derslerin özel durumlarını belirtmek için belli işaretler de kullanılabilir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu ders notları ve bu notlara karşılık gelen kat-
sayılar aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not D notu olup, F notu dersten başarısız
olunduğunu belirtir. 

Not Katsayı
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
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(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu ders notları aşağıda belirtilmiştir. Bun-
lardan S notu geçer not olup, U notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.

Not Katsayı Açıklama
S - Başarılı
U - Başarısız

(4) Derslerin özel durumlarını belirtmek için kullanılabilecek işaretler şunlardır:
a) IP (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü

gösterir; ortalama ve kredi hesabına dâhil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çev-
rilmesi gerekir.

b) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Değişim programlarında alınan dersler nedeniyle
öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

c) T (transfer); ortalamaya katılmaz. Değişim programları haricinde diğer yükseköğre-
tim kurumlarından alınan dersler nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf
tutulan yükümlülükleri için verilir.

ç) EW (sınavla muafiyet); ortalamaya katılmaz. Senato tarafından sınavla muafiyet ko-
şulları belirlenen dersler için yapılan sınavları başarması nedeniyle öğrencinin Üniversite dip-
loma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

d) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına
dâhil edilmez.

e) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli
koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu
süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle baş-
vurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

f) NI (katılmayan); öğrencinin, kayıtlı olduğu program(lar)dan mezuniyeti için kredi
tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere
kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin
uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

g) BÜT (bütünleme); final sınavına girme koşulunu sağladığı halde herhangi bir sebeple
final sınavına girmeyen veya final sınavına girmesine rağmen dersten başarısız olan öğrenciye
verilir. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu (final) sınavı puanı yerine geçer, ders
başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan
edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları
F notuna dönüşür.

Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem sonu ortalaması

ve genel not ortalaması değerleri ile izlenir. Bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri ve kayıtlı
olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin mezuni-
yetlerine mezuniyet not ortalaması (MNO) ile karar verilir. 

(2) Dönem not ortalaması (DNO); o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi de-
ğeri ile dersten alınan dönem sonu notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın,
derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Genel not ortalaması (GNO); tüm dönemlerde kayıt olunan derslerin her birinin
kredi değeri ile dersten alınan dönem sonu notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen
toplamın, tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması
hesabında tekrar edilen derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
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(4) Mezuniyet not ortalaması (MNO); kayıtlı olduğu program/programlardan mezun
olma durumuna gelen öğrencilerin, mezuniyeti için gerekli olup mezuniyetine sayılan her bir
dersinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde
edilen toplamın, mezuniyetine sayılan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle
hesaplanır. Mezuniyet için gerekli olmayıp fazladan alınan seçmeli dersler, mezuniyet not or-
talamasına katılmaz. Mezun olunan her bir program için ayrı bir mezuniyet not ortalaması he-
saplanır.

(5) Not ortalamaları, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.
Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 32 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları,

akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra
oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve
dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin
isteği üzerine düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 33 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek

maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul
müdürü onayı ile yapılır.

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde
belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten
sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavla-
rının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul yö-
netim kurulu kararıyla olur.

Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 34 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 olan

öğrenci yeterli, genel not ortalaması en az 2,00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.
(2) Genel not ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve herhangi bir disiplin cezası bulun-

mayan öğrencilerden ilgili dönemde NI olarak alınan dersler hariç en az 24 AKTS kredisi ta-
mamlamış olmak ve NI olarak alınan dersler dahil kayıtlı olduğu tüm derslerden en az geçer
not almış olmak koşuluyla dönem sonunda dönem not ortalaması (DNO) 3,00-3,49 arasında
olanlar onur; 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans ve önlisans diploması
MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programından herhangi

bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları sağlaması ge-
rekir:

a) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm ders-
leri ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredisi en az 240 AKTS kredisi olmak.
c) Mezuniyet not ortalaması en az 2,00 olmak.
ç) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının en az iki dönem kayıtlı öğrencisi olmak.
d) Mezuniyet yükümlüklerine sayılan en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı ol-

duğu derslerden tamamlamak.
(2) Öğrenciler, lisans diploması almaya hak kazandıkları dönem sonu itibarıyla, kayıtlı

oldukları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ilgili diploma programından mezun edi-
lirler.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili
programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler
ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu
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dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken tüm
derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat
hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Dip-
lomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet bel-
gesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın
kaybı halinde dilekçe ile Öğrenci Hizmetlerine başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır.
Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare
konulur.

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen
şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel,

akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma
talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-
leyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Baş-
vurular ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğ-
rencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin ve-
rilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Azami
öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra
kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğ-
renim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş
oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi
tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak su-
retiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrenciler-
den; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, ya-
zılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.
Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz ko-
nusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden
düşülür.

Öğrenim süresi
MADDE 37 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem

(dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce
hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler,
normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğren-
ciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve
öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.
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Üniversiteden ayrılma
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniver-

sitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk
eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi
durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve
ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma
ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi
yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için
Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte
kayıtlarına geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

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

Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.
Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri ya-
zışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle
tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
Hizmetlerine en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin,
mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özye-

ğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TED Üniversitesinden:
TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve

öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) EABD: Enstitüye bağlı anabilim dalını,
ç) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,
d) EPE: TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce Yeterlik Sınavını,
e) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,
f) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination Sınavını,
g) Lisansüstü Programlar Enstitüsü (LPE): Lisansüstü programlarının yürütüldüğü enstitüyü,
ğ) TEDÜ PEK: Üyeleri Senato tarafından belirlenen ve Rektör tarafından atanan lisans

ve lisansüstü Programlar ve Eğitim Komisyonunu,
h) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: TED Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: TED Üniversitesini,
j) YDS/EYDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavını,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
l) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavını,
m) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim- öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili İngiliz-

cedir. Bununla birlikte Senato kararı ile Türkçe programlar da açılabilir.
(2) Lisansüstü programlara kayıt için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zo-

rundadır. İngilizce dil yeterliği EPE ile tespit edilir. Senato tarafından lisansüstü programlar
için eş değerliği belirlenen ulusal veya uluslararası dil sınavları da kullanılabilir.

(3) Senato kararı ile açılmış Türkçe dilinde eğitim-öğretim vermekte olan programlara
kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma
Merkezi (TÖMER) tarafından uygulanan sınavdan B2 düzeyinde Türkçe dil yeterlik belgesi
istenir.
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(4) Senato tarafından eş değerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik
tarihi, sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlik tarihidir. Bu tarih, sınav tarihinden veya bel-
gede belirtilmiş olması koşulu ile sınavın açıklanma tarihinden itibaren gün/ay/yıl olarak be-
lirlenir. Programa başvuru sırasında geçerli olan belge kayıt sırasında da geçerli sayılır.

Eğitim-öğretim sürelerine ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine ve

azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(2) İlgili yönetim kurulunca kayıt dondurulan yarıyıllar programın süresine ve azami

eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(3) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğ-
retim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine
ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(5) Öğrenciler, lisansüstü programın mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda prog-
ram süresinden önce mezun olabilir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,

her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-

rihleri, Senato tarafından akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları, sorumlu idari birimin

koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB tarafından belirlenerek

enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin
grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar
MADDE 8 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü

programlar açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim-öğretim Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerinde

yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.
Değişim öğrencileri
MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve EABDB’nin
onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilere diploma veya
sertifika verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilere burs verilmez, ücret indirimi uygulanmaz.
(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve tez derslerine kayıt olamaz.
(5) Üniversitede bir lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci statü-

sünde aldıkları BB ve üzeri harf notları, EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla
ders yükü ve kredisi ile programa saydırılabilir. Bu derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu prog-
ramın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır. Bu kapsamdaki dersler ilgili program müfre-
datının %50’sini geçemez.
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Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylardan Üniversitenin lisans programından me-

zun ya da son sınıfında olanlar lisansüstü programlara başvurabilir.
(2) Adaylar, başvurdukları programın yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenmiş baş-

vuru koşullarını yerine getirmek zorundadır. Ayrıca ilgili EABDB tarafından yapılan bilimsel
değerlendirmede yeterli bulunmaları gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav
ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran ve ilgili EABDB’nin ilan
ettiği başvuru koşulları içinde yer alan ALES, GMAT veya GRE (OLD, REVISED) belgesi
eksik olan adaylar, EABDB’nin önerisi ve LPE Kurulu kararı ile başvurduğu programa “koşullu”
olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, öğrenim ücretini ödeyerek lisansüstü programlardan en
fazla iki ders alabilirler ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla ders sayısı artırılabilir. Adayların,
programa kabul edilmeleri için koşullu kabullerinin yapıldığı dönemin sonuna kadar ALES,
GMAT veya GRE (OLD, REVISED) belgelerinden birisini getirmeleri ya da almış oldukları
derslerden en az BB düzeyinde not almaları gerekir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin ek düzenle-
meler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders saydırma
MADDE 12 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez. Adaylar, devam etmek

istedikleri programın koşullarına uygun şekilde, yeni öğrenci olarak başvuru yapabilirler.
(2) Daha önce başka bir programa devam etmiş olan öğrencilerin eski programlarında

aldıkları derslerden yeni programa sayılacak olanlar EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır. Programa sayılacak olan dersler, ilgili programdaki ders
kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(3) Bir dersin programa sayılabilmesi için en çok beş yıl önce alınmış ve başarılmış ol-
ması gerekir.

(4) Programa sayılabilecek derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğre-
tim dilinde verilmesi esastır.

Programa ilk kayıt
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri

akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. İlan edi-
len süre içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybeder.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-
ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diploması veya
resmî mezuniyet belgesine, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans dip-
lomasına veya resmî mezuniyet belgesine sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
ç) Öğrenim vizesi engeli olmamak (uluslararası öğrenciler için).
(3) Kredi üzerinden ücretlendirilen programlarda en az 6 krediye karşılık gelen ücretin

ilk kayıt sırasında ödenmesi gerekir. Öğrencilerin programda alacakları ilk 6 kredi için yapa-
cakları ödeme, programa ilk kayıtta ödedikleri asgari ücretten mahsup edilir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-
nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
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iptal edilir ve kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte
öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

Yarıyıl ders kaydı
MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihle-

rinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek
süre alan öğrenciler de ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Yarıyıl ders kayıt işlemleri, öğrenim ücretinin ödenmesi, ders kaydının yapılması
ve danışman onayının alınması aşamalarını içerir. İlgili yarıyılın ekle-bırak süresi sonuna kadar
bu işlemleri tamamlamayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer.

(3) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak
tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir.

Lisansüstü eğitim
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.

Yüksek lisans eğitimi, tezli ve tezsiz programlardan oluşur.
(2) Bir lisansüstü program, ilgili EABDB tarafından hazırlanır ve LPE Kurulu tarafın-

dan PEK’e sunulur. PEK programa ilişkin önerisini Senatoya iletir. PEK önerisi, Senato kararı,
Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı ile lisansüstü program açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programının adına ilişkin değişiklik, ilgili EABDB tarafından hazır-
lanarak LPE Kuruluna sunulur. LPE Kurulunda kabul edilen değişiklik önerisi PEK’e sunulur.
PEK değişikliğe ilişkin görüşünü Senatoya iletir. LPE Kurulu kararı, Senato kararı, Mütevelli
Heyet kararı ve YÖK onayı ile değişiklik yapılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve intibaka ilişkin ilkeler ilgili
EABDB tarafından hazırlanarak LPE Kuruluna sunulur. LPE Kurulunda kabul edilen değişiklik
PEK’e sunulur. PEK konuya ilişkin önerisini Senatoya iletir. PEK önerisi ve Senato kararı ile
değişiklik yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları dışında aynı anda birden fazla lisansüstü progra-
mına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru ko-

şulları, son başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirtilen
başvuru tarihinden önce Üniversitenin resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABDB tarafından belirlenen ve

ilan edilen tüm koşulları sağlaması ve ayrıca ilgili EABDB tarafından yapılan bilimsel değer-
lendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya
ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına en az lisans öğrenimini tamamlamış
veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına
tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyı-
lında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına lisans derecesiyle veya tezsiz yüksek
lisans derecesiyle öğrenci alınmaz.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda, adayın başvurduğu puan
türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olması
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gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmayabilir, ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan, EABDB önerisi ve LPE Kurulu onayı ile Senato tarafın-
dan belirlenir.

(6) Adaylar, ALES puanı yerine ilgili EABDB tarafından belirlenen ve Enstitü tarafın-
dan ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eş değer uluslararası sınav puanı; ilgili EABDB tara-
fından eş değer uluslararası puan koşulunun belirlenmemesi durumunda ise YÖK tarafından
ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eş değer uluslararası sınav puanı ile başvuru
yapabilirler.

(7) Üniversitenin tezli bir yüksek lisans programından ayrıldıktan veya mezun olduktan
sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir yüksek lisans programına başvuru yapanlardan
başvuru yaptıkları EABD’ye ilişkin Enstitünün ilan ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu
ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(8) ALES ve eş değeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik tarihi, sınavı yapan kuru-
mun belirlediği geçerlik tarihidir. Bu tarih, sınav tarihinden veya belgede belirtilmiş olması
koşulu ile sınavın açıklanma tarihinden itibaren gün/ay/yıl olarak hesaplanır. Lisansüstü prog-
ramlara başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde ge-
çerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(9) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık alanlarından mezun olanların başvurularında ALES’e
girme şartı aranmaz ve tüm programlarda bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyen-
lerin ALES puanı 70 kabul edilir.

(10) Öğrencilerin kabulü, EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır ve başvuru sonuçları Enstitü tarafından açıklanır.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ile
lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bu öğrenciler için ilgili EABDB tarafından bilimsel hazırlık formu düzenlenir, form-
da öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık dersleri belirtilir. Alınacak bilimsel hazırlık dersle-
rinin sayısı altıyı ve toplam kredisi on sekizi geçemez.

(3) Bir yüksek lisans programının bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak
için tüm bilimsel hazırlık derslerinin en az CC notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel
not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan
dersler yüksek lisans programlarında alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları
yüksek lisans genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(4) Bir doktora programının bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak için
tüm bilimsel hazırlık derslerinden lisans derslerinin en az CC, lisansüstü derslerinin en az CB
notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması ge-
rekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler doktora programlarında alınması
gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları doktora programının genel not ortalamasına
dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz okulunda
öğrenci ders alabilir ancak yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak değerlendirilmez. Bu süre kayıt
dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği
kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bu program kapsamında aldıkları ders-
lere ek olarak, danışmanlarının önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü program
müfredatlarında yer alan dersleri NC (Non-Credit) statüsünde alabilir.
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(7) Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu program süre-
since LPE Yönetim Kurulu kararı ile aldıkları lisansüstü müfredat dersleri, lisansüstü program
kapsamında alınmış kabul edilir; bu derslerden alınan notlar lisansüstü programın genel not
ortalaması hesabına katılır, ancak yarıyıl not ortalamalarına katılmaz. Bu derslerin toplam kre-
disi, söz konusu lisansüstü program müfredatının toplam kredisinin yarısını geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

adı altında iki farklı şekilde yürütülebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-
yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini sağla-
maktır.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulunun kararı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden en fazla iki
ders alınabilir. Bu derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde veril-
mesi esastır.

(3) Dönem projesinin konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tara-
fından önerilir, EABDB’nin uygun görüşü ile LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci ilgili yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya ra-
por vermek zorundadır. Danışman tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan projeye ilişkin
intihal yazılım programı kullanılarak intihal raporu alınır. Danışman alınan bu intihal raporuna
göre dönem projesindeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami benzerlik en-
deksinin altında olması gerekir. Dönem projesi dersi ilgili yarıyıl sonunda ilgili EABDB kararı
doğrultusunda öğrenci tarafından sunulur. Dönem projesinin yazılı ve elektronik nüshalarının
EABDB’ye teslim edilmesi ve EABDB tarafından LPE’ye iletilmesi gerekir.

(5) Dönem projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(6) Üç yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve
dönem proje dersini) her bir dersten en az CC notu alarak, başarıyla tamamlayamayan, dönem
projesini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00’ın altında olan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması ve değişikliği
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak, Üniversite kadrosunda gö-
revli bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
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(2) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışman-
lığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim Kuru-
lunda karara bağlanır.

Diploma
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki kredili derslerini en az CC notu

ve 3,00/4,00 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla en çok üç yarıyılda tamamlayan
öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlan-

ması için azami süre dört yarıyıldır.
Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez ça-
lışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı,
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez çalışmasına başlanabilmesi için her öğrencinin seminer dersini alması ve başarı
ile tamamlamış olması gerekir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçi-
lebilir. Bu derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

(4) Dört yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen kredili derslerini en az CC notu
ile başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00’ın altında olan ve/veya
seminer dersini almayan ve/veya başarısız olan öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği ke-
silir.

Tezli yüksek lisans programlarında danışman atanması ve değişikliği
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda görevli bir öğ-
retim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu
kararı ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Açık Araştırmacı ve Katkı
Sağlayan Kimliği/Open Researcher and Contributor ID (Tekit/ORCID) numarası alması zo-
runludur. EABDB her öğrenciye ait ORCID numarasını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
danışman önerisi ile birlikte LPE’ye yazılı olarak bildirir.

(3) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışman-
lığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi ile LPE Yönetim Kurulunda
karara bağlanır.

(4) Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tarafından önerilir,
EABDB’nin onayı ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu kesinleştikten son-
ra tez önerisi LPE’ye yazılı olarak iletilir.
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(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması
gerekir.

(6) Tezli programlarda tez çalışması yapmak veya tez savunmasına girmek için ilgili
yarıyılda tez dersine kayıt yaptırılmış olması şarttır. Öğrenci, en geç danışman atamasını izleyen
dönemden itibaren her yarıyıl teze hazırlık veya tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami öğrenim süreleri içerisinde başarıyla tamam-

lamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süresi içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya
aralıklı üç defa F notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak zorundadır.
(5) Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder.

Danışman teze ilişkin intihal yazılım programını kullanarak intihal kontrolünü yapar ve intihal
raporunu çıkarır. İntihal raporu ve tez jürisi atama formları EABDB’ye teslim edilir. Yüksek
lisans tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunula-
bilmesi için, intihal raporuna göre tezdeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami
benzerlik endeksinin altında olması gerekir.

b) Teslim edilen intihal raporu ve form EABDB tarafından kontrol edilir ve gerekirse
jüride değişiklik yapılarak enstitüye teslim edilir.

c) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belir-
tilir.

ç) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim
Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesi ile 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite
dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından belirlenen asil jüri üyesinin yerini, ancak Üni-
versite dışından belirlenen yedek üye alabilir. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz.

d) Öğrenci jüri üyelerine tezin birer kopyasının ve varsa eklerinin elden imza karşılığı
veya iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla teslim edilmesini sağlar.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğrencinin kayıtlı olduğu programın
eğitim-öğretim dilinde yapılır. Tez savunması, sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

f) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABDB’nin resmî internet sitesinde
duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve kararını öğrenciye sözlü
olarak bildirir. Jüri kararına ilişkin tutulan tutanak, EABDB tarafından en geç üç gün içinde
enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından
en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-
ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.
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(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, LPE tarafından uygun bulunan yüksek li-
sans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını danışman tarafından alınıp onaylanmış tezin son ha-
line ait intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde LPE’ye
teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Kurulunun onayı
ile tez teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami öğrenim süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 27 – (1) Tezi enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak

formu ve mezuniyete ilişkin LPE Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Müdürlüğüne elektronik
ortamda iletilen öğrenci, tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu programın tezsiz
yüksek lisans programının olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Verilen süre
sonunda programın ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri tüm gereklerini yerine getiren öğ-
renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ilişiği
kesilir.

(5) Tezler LPE tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (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 özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama.
c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve

uygulama.
Doktora programında süre
MADDE 29 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz

yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır.
(2) Doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için

azami süre dört yarıyıldır.
(3) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bu-

lunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en
fazla altı ay ek süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 30 – (1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim

dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez öne-
risi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Bu ders-
lerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Tez çalışmasına başlanabilmesi için her öğrencinin seminer dersini alması ve başarı

ile tamamlamış olması gerekir.
(6) Doktora programında dört yarıyıl sonunda, EABD tarafından belirlenen ders yükünü

(kredili derslerini ve seminer dersini) en az CB notu ile başarıyla tamamlayamayan ve/veya
genel not ortalaması 3,00/4,00 altında olan ve/veya seminer dersini almayan öğrenciler Doktora
Yeterlik Sınavına giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Doktora programında danışman atanması ve değişikliği
MADDE 31 – (1) Doktora programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve

tezin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite kadrosunda görevli bir öğretim
üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu kararı
ile kesinleşir.

(2) Doktora tezi yönetebilmek için en az bir yüksek lisans tezinin yönetilmiş ve başa-
rıyla tamamlanmış olması gerekir.

(3) Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin Açık Araştırmacı ve Katkı Sağlayan
Kimliği/Open Researcher and Contributor ID (Tekit/ORCID) numarası alması zorunludur.
EABDB her öğrenciye ait ORCID numarasını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman
önerisi ile birlikte LPE’ye yazılı olarak bildirir.

(4) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışman-
lığından çekilme istemi, gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi ile LPE Yönetim Kurulunda
karara bağlanır.

(5) Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tarafından önerilir,
EABDB’nin onayı ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması
gerekir.

(7) Tez çalışması yapmak veya tez savunmasına girmek için ilgili yarıyılda teze kayıt
yaptırılmış olması şarttır. Öğrenci, danışman atamasını izleyen yarıyılda ve en geç diğer ders-
lerini başarıyla tamamlamasından itibaren her yarıyıl uygun tez dersine kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kav-

ramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının ez az 3,00/4,00 olması gerekir.

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girebilir.
(4) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce
EABDB tarafından LPE’ye bildirilir.

(5) Doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Doktora yeterlik
sınavına girmek zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından onaylanan ve üç yıl süreyle atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlen-
dirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.
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(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek şekilde yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Doktora
yeterlik sınavı kayıtlı olunan programın eğitim öğretim dilinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Karar aşamasında dinleyi-
ciler sınav salonu dışına alınır. Jürinin kararı, öğrenci salona tekrar çağırılarak bildirilir.

(8) Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması ile ilgili
kriterler doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesinin onayı ile EABDB tarafından ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde LPE’ye tutanakla bildirilir.

(9) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders
yükünü tamamlamış olsa bile lisans ve yüksek lisans programında alınmamış olması koşulu
ile en fazla iki ders almasını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu
dersler, ilgili EABD aracılığıyla LPE’ye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu
almak zorundadır. Bu dersler NC statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz. Bu ders-
leri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz
ve programla ilişiği kesilir.

(10) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bö-
lümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
programla ilişiği kesilir.

(11) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu
hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili

EABDB’nin önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak
ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde doktora
tez izleme komitesi kurulur.

(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışma-
nından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin
önerisi ve LPE Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tezin amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez iz-
leme komitesi önünde kayıtlı olduğu programın eğitim öğretim dilinde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır.

(2) Doktora tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme ve-
ya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından tez önerisi sa-
vunmasını izleyen üç gün içinde LPE’ye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
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toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla
ilişiği kesilir.

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

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç doktora tez izleme komitesi ra-
poru sunulması gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami öğrenim süreleri içerisinde başarıyla tamam-

lamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süresi içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya
aralıklı üç defa F notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak zorundadır.
(5) Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder.

Danışman teze ilişkin intihal yazılım programını kullanarak intihal kontrolünü yapar ve intihal
raporunu çıkarır. İntihal raporu ve tez jürisi atama formları EABDB’ye teslim edilir. Doktora
tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi
için, intihal raporuna göre tezdeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami ben-
zerlik endeksinin altında olması gerekir.

b) Teslim edilen intihal raporu ve form EABDB tarafından kontrol edilir ve gerekirse
jüride değişiklik yapılarak enstitüye teslim edilir.

c) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belir-
tilir.

ç) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ile ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve iki yedek
üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından
belirlenen bir asil jüri üyesinin yerini, ancak Üniversite dışından belirlenen yedek üye alabilir.
Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı olması halinde beş öğretim üyesinden oluşan
doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Öğrenci jüri üyelerine tezin birer kopyasının ve varsa eklerinin elden imza karşılığı
veya iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla teslim edilmesini sağlar.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğrencinin kayıtlı olduğu programın
eğitim-öğretim dilinde yapılır. Tez savunması, sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

f) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABDB’nin resmî internet sitesinde
duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve kararını öğrenciye sözlü
olarak bildirir. Jüri kararına ilişkin tutulan tutanak, EABDB tarafından en geç üç gün içinde
LPE’ye iletilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından
en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
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tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-
ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından uygun bulunan doktora
tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, danışman tarafından alınıp onaylanmış tezin son haline
ait intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulunun
onayı ile tez teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Tezi enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak

formu ve mezuniyetine ilişkin LPE Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilen
öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(4) Tezler, LPE tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet
Devam ve sınavlar
MADDE 37 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslere varsa bu derslerdeki laboratuvar

ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının
uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının, varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-
ları dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında verilen izlence
ile öğrencilere açıklanır.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az iki ara
değerlendirme yapılır. Ara değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl
başında düzenlenecek ders izlencesinde belirtilir. Tarihler en geç yarıyılın ikinci haftası sonuna
kadar ilan edilir.

(4) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı
tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gö-
zetilir.

(5) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri bir yarıyıl
sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde, yapılacak yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün
ve saatleri, ilgili EABDB’nin görüşü alınarak sorumlu idari birim tarafından düzenlenir ve ilan
edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu
işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(6) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum
gibi değerlendirmelere hastalık veya başka nedenlerle giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin
kabul edilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından karara bağlanarak yayımlanır. Öğrencinin
mazeret talebinde bulunabilmesi için yayımlanan bu esaslara uygun bir dilekçe ve belge ile
ilgili öğretim elemanına başvurması gerekir. Mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli
görülenlere telafi imkânı verilir.
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(7) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
hafta sonunda da yapılabilir.

(8) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(9) Öğrencinin derse devamı ve dersin değerlendirilmesi ile ilgili her türlü belgeyi (iz-
lence, sınav kağıtları, ödevler, projeler varsa sunumlara ilişkin tutanaklar ve benzeri) ilgili öğ-
retim elemanı, harf notlarının ilanından sonra en geç iki hafta içinde LPE’ye teslim eder. Teslim
edilen belgeler LPE tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalış-

malar ile yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre ilgili öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğ-
rencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 60-69
DD 1,00 50-59
F 0,00 0-49 / Kalır

FX 0,00 Devamsızlık nedeniyle başarısız
P - Geçer (kredisiz derslerde verilir)

(2) Yarıyıl notları akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu notlarının girilmesi için
belirlenen son tarihte kesinleşir.

(3) Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme, ara sınav, final sınavı,
yarıyıl projesi ve benzeri etkinliklerine yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

(4) Yüksek lisans programlarında CC’nin; doktora programlarında ise CB’nin altında
not alan öğrenciler, bu dersler zorunlu ise ilk açıldığında tekrar alırlar. Seçmeli dersleri ise uy-
gun olan yarıyılda tekrarlar veya yerine başka bir ders alırlar. Güz veya bahar yarıyılında alınan
ancak başarısız olunan ders yaz okulunda açılıyor ise yaz okulunda tekrarlanma zorunluluğu
yoktur.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce CB ve altı not
aldıkları dersleri dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste
önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(6) Disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin de-
vam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır ve FX notu alır. An-
cak Üniversitenin öğrenci sağlık raporlarına ilişkin yönergesine uygun sağlık raporuyla belge-
lenmiş sağlık sorunları olması halinde öğrencinin durumu dersi veren öğretim üyesi tarafından
değerlendirilir.

Notlar dışında kullanılan diğer işaretler
MADDE 39 – (1) Harf notları dışında kullanılan diğer işaretler aşağıda belirtilmiştir:
a) NC- Kredisiz (Non-Credit), müfredat fazlası olarak alınan ve kayıtlı olunan progra-

mın not hesaplarına katılmayan dersleri gösterir. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınan
dersler dışında, NC statüsünde alınan ders, alındığı yarıyılın ekle/bırak süresi dolduktan sonra
kredili ders statüsüne değiştirilemez.

b) I- Eksik (Incomplete), öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen sınav,
ödev, proje gibi koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilerden ma-
zereti uygun görülenlere verilir. Söz konusu eksik en fazla iki hafta içinde giderilir. İlgili yö-
netim kurulu kararı ile bu süre akademik takvimde ilan edilen tarihe kadar uzatılabilir. Bu sü-
reler sonunda harf notuna çevrilmediği takdirde I notu F notuna dönüşür.
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c) TI- Eksik (Thesis Incomplete), tez/dönem projesinde başarılı olmak için öğretim ele-
manı tarafından yarıyıl başında açıklanan yükümlülükleri mazereti nedeniyle zamanında yerine
getirememiş öğrencilere verilir. Söz konusu eksik en fazla bir sonraki yarıyılın kayıt gününden
bir hafta önce giderilir; bu süre içinde telafi edilemeyen TI notu F’ye dönüşür.

ç) TP- Gelişmekte (Thesis in Progress) notu, tez savunmasını da yapmak üzere kayıt
yapılan tez dersi kapsamında tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) P Geçer (Pass), kredisiz derslerde başarılı olanlar ile tez çalışmalarını bitiren ve tez
savunmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

e) W Dersten çekilmiş (Withdrawn), öğrencinin akademik takvimde belirtilen dersten
çekilme süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en
fazla üç kez dersten çekilebilirler.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 40 – (1) Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Harf notları, öğrenci portalında akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri

Müdürlüğü tarafından öğrencilerin erişimine açılır.
(3) Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim

elemanının, dersin bağlı olduğu ilgili fakülte/enstitüye başvurusu üzerine dersin bağlı olduğu
fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Maddi hataların en geç takip eden yarıyıl kayıt
süresinin başlangıcından önce düzeltilmiş olması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile il-
gili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde

dersin öğretim elemanına başvurarak, sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. İtirazın
reddi halinde öğrenci isterse, dersin bağlı olduğu dekanlığa veya enstitüye başvurabilir. İlgili
yönetim kurulu bu itirazı uygun gördüğü takdirde üç kişilik bir heyet kurar, bu heyet sınav so-
nuçlarını değerlendirip karara bağlar.

(2) Karar sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin söz
konusu ders için aldığı yarıyıl sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dersin bağlı olduğu
fakülte/enstitü yönetim kurulu kararıyla yarıyıl sonu başarı notunda düzeltme yapılır. Fakülte-
lerden biri veya enstitü tarafından verilmeyen dersler için Rektörlük ve Üniversite Yönetim
Kurulu değerlendirmeleri yapar.

(3) Değerlendirme sonucu öğrenciye ilgili Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından yazılı
olarak bildirilir.

Not ortalamaları
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu ve genel

not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye

takdir edilen yarıyıl sonu harf notu ağırlığının çarpılması ile bulunur.
(3) Yarıyıl not ortalaması (GPA), öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam

kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması (GPA), öğrencinin kayıt yaptırdığı programa girişinden itibaren

aldığı derslerin son harf notları dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Yarıyıl ve genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Yuvar-

lama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci
hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet tarihi
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; bu Yönetmeliğin

ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
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(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında, tezin savunulduğu ve

başarılı bulunduğu tarihtir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu

için belirtilen harf notlarının ilan edildiği tarihtir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata dü-
zeltmesi yapıldıktan ve/veya TI veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezu-
niyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 44 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve çeşitli belgeler

ile bunların verilme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans diploması: Yüksek lisans programından mezuniyet koşullarını sağla-

yanlara verilir.
b) Doktora diploması: Doktora programından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
c) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananların mezuniyet bilgileri

YÖKSİS’e aktarılır,  diplomaları hazırlanana kadar YÖKSİS’ten alınacak mezuniyet belgeleri
diploma yerine kullanılabilir.

ç) Diploma eki: Yüksek lisans ve doktora diplomasına ek olarak verilen, akademik ve
mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan belgedir.

d) Not çizelgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri,
derslerin kredilerini, harf notlarını, yarıyıl not ortalamalarını, genel not ortalamasını ve başarı
durumlarını gösteren bir belgedir.

e) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgelerin imza yetkilileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans ve doktora diplomaları; Rektör, Enstitü Müdürü.
b) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; Öğrenci İşleri Müdürlüğü yöneticisi.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin enstitüsü ve programı belirtilir.
(4) Diploma ve belgelerin şekli, ölçüleri ve içerikleri Senato tarafından belirlenir.
(5) Diplomaların kaybı ve başvuru halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerinde “ikinci nüsha” ibaresi yer alır.
(6) Diplomalar ve diploma eki mezuniyet tarihinde geçerli olan ad ve soyada göre dü-

zenlenir. Mezuniyet tarihinden sonra ad ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma
ve/veya diploma eki üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez. Mevcut dip-
loma ve/veya diploma ekinin arkasına şerh düşülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Teze ilişkin şekil kuralları
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlarda yazılacak olan tezler ile dönem projeleri,

TED Üniversitesi Tez/Dönem Projesi Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olarak hazırlanır.
Kopya ve intihal
MADDE 46 – (1) İntihal tespit edilen tez ve dönem projelerinde, öğrenci hakkında

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

(2) Bir öğrencinin, sınavda kopya çekmesi veya kopya çekmeye teşebbüs etmesi veya
ödevinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödevini kendi-
sinin hazırlamadığının saptanması halinde, durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir tutanak
düzenlenerek LPE’ye bildirilir. Bu hallerde, öğrenciye o sınavdan veya ödevden “başarısız”
notu verilir ve öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
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Disiplin
MADDE 47 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
Burslar ve ücretler
MADDE 48 – (1) Burslarla ilgili hususlar Üniversitenin ilgili yönergesi kapsamında

belirlenir.
(2) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Ku-

rulu önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, ye-

nilenmez veya kayıt dondurma işlemi başlatılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

(4) Burslu öğrenciler hariç olmak üzere öğrenciler kayıt olmak istedikleri derslerin top-
lam kredisine karşılık gelen öğretim ücretini yatırmakla yükümlüdür.

(5) Öğrenciler her yarıyıl o yarıyıl aldıkları derslere ait toplam kredi ücretini ödemekle
yükümlüdür.

(6) Öğrenciler tekrar etmek durumunda oldukları dersler için aldıkları dersin kredisine
göre ücret ödemekle yükümlüdürler.

(7) Kısmi burslu öğrenciler, ilk kayıt veya yarıyıl/ders kayıt ücretini bursluluk oranlarını
göz önünde bulundurarak yatırırlar.

(8) Tam burslu öğrenciler kayıt için gerekli belgelerle program kayıtlarını (ilk kayıt)
ya da yarıyıl/ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(9) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın
kredi ücreti üzerinden ücretlendirilir.

(10) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler aldıkları derslerin toplam kredisine
karşılık gelen ve her sene ilan edilen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü
MADDE 49 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme-bı-

rakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğ-
renciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ek-
leme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde LPE yönetim kurulu kararıyla öğren-
ciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun
ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

(2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kal-
dıkları süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar; kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen
süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yeni-
lemek istedikleri yarıyılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Sağlık ile ilgili konular
MADDE 50 – (1) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporlarına ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 51 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi, ailevi ve benzeri nedenlerle kayıt dondurma için başvuru yapabilirler.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçe ve belgeler ile birlikte

LPE’ye en geç ilgili yarıyılın derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe
kadar başvurur; ancak kayıt dondurma gerekçesinin bu tarihten sonra ortaya çıkması (ani has-
talık, kaza ve benzeri) durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.
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(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin başvurusu, danışmanının ve ilgili EABDB’nin
görüşü ile birlikte LPE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(4) Kayıt dondurma, en fazla dört yarıyıl olmak kaydı ile her seferinde bir yarıyıl için
yapılır ve aynı usul ile uzatılabilir. Dört yarıyılı aşan kayıt dondurma talepleri için LPE Yönetim
Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.

(5) Burslu öğrencilerin kayıt dondurma ile geçirdikleri her yarıyıl bursluluk süresine
dâhil edilir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar; bu sürede başka kurumlarda
aldıkları dersler varsa, bu dersler Üniversitedeki programlara saydırılamaz.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, bursluluk durumlarına göre, kayıt dondurdukları her ya-
rıyıl için üç krediye karşılık gelen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Ayrıca öğrencinin
Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 52 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Müdürlü-
ğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilir.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri
alabilmeleri için kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (öğrenim ücreti,
yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dersler başlamadan önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ilgili
yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu ücretler talep edilmez. Derslerin başlamasını izleyen
dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ise ikinci haftanın
son iş gününe kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları yarıyıl öğ-
renim ücretinin yarısı iade edilir. Bu tarihten sonra başka bir yükseköğretim kurumuna yatay
geçişi kabul edilen öğrenciler hariç olmak üzere Üniversiteden ayrılma başvurusunda bulunan
öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan
posta adresine ve/veya Üniversite tarafından öğrenciye sağlanan e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen e-postaları iz-
lemekle yükümlüdür.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 54 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine
talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda
bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami
süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9849 

—— • —— 
Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9850 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÖŞK VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR 
Darülaceze Başkanlığından: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Satış İhalesine 
çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 
  Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
İdarenin Telefon Faks ve  
Elektronik Posta Adresi : 0212 220 10 20 (Dahili: 138) - 0212 210 44 30 
  darulaceze@darulaceze.gov.tr 
İşin Nevi : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalı Ada Mahallesi, 161 Dış Kapı 

No'lu, 77 Ada, 5 Parsel sayılı 816,50 m² sahalı; 77 Ada,          
7 Parsel sayılı 610,50 m² sahalı; 77 Ada, 9 Parsel sayılı 288,50 
m² sahalı; 77 Ada, 10 Parsel sayılı 312,50 m² sahalı olmak 
üzere toplam 2.028,00 m² KÖŞK ve MÜŞTEMİLATI 

Muhammen Bedel : 8.000.000,00 TL 
  (Sekizmilyon TL) 
Geçici Teminat Miktarı : 240.000,00 TL (İkiyüzkırkbin TL) 
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre 

Açık Teklif (Arttırma) Usulü 
İlanın Şekli ve Adedi : Yerel Gazete de 2 defa, 
  Şehir dışında yayınlanan gazete de 1 defa, 
  Resmi Gazete de 1 defa, 
İhalenin yapılacağı yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 
  Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
  Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon 
Darülaceze İdare Meclisi  
Karar tarih ve sayılı : 04.07.2020 tarih ve 2020/6 sayılı 
İhalenin Yapılacağı 
Tarih ve Saat : 10/12/2020 Saat: 14:00 
Yukarıda açık adresi yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükümlerine 

göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 10.12.2020 
tarihinde Perşembe günü, saat 14.00'da liste sırasına göre ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. 
İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale 
salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. 
Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
1-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti 
2-Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

İkametgah belgesi. 
3-Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden) 
ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER 
1-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
2-Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname 
3-Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârulaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL 
E-posta : darulaceze@darulaceze.gov.tr 
Tel : 0 212 220 10 20 /138  
Faks : 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03 
İlan olunur. 9481/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/63 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9842/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin F17-a, F17-b1, M47-b3, M47-c1,c2 ve M48-d1 

numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam 5 (beş) adet 
müracaatından 24.11.2020 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9856/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Handan Hayrettin Yelkikanat Vakfı (Yelkikanat Vakfı) 
VAKFEDENLER: Handan Yelkikanat, Cenk Hilmi Kılıç, Fikri Köse, Ali Ahmet Akgül, 

Selami Çiçek, Hüseyin Öztürk, Türker Fatih Çiçek, Ahmet Ayhan Öztürk, Cengiz Kocatahtacı, 
Mehmet Ragıp Sekmen 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.2020 tarihinde kesinleşen, 
30.10.2020 tarihli ve E:2020/57, K:2020/262 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde eğitim ve sağlık tesisleri kurmak, 
donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık ve eğitim tesislerine katkıda bulunmak ve 
vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 
1- İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Köyü, Eskiköyyeri Mevkii, 181 pafta, 1768 ada, 

4 parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
2- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Hereke Köyü, 32 pafta, 2857 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 

gayrimenkul, 
3- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Hereke Köyü, 32 pafta, 2841 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 

gayrimenkul, 
4- Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Hereke Köyü, Dikencik Mevkii, 32 pafta, 2829 parselde 

kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
5- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Hereke Köyü, Dikencik Mevkii 32 pafta, 2846 parselde 

kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
6- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Hereke Köyü, 32 pafta, 2856 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 

gayrimenkul, 
7- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Karapınar Mevkii, G23b20c pafta, 1590 

parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
8- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii, G23a20c pafta, 1569 

parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
9- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii G23a20c pafta, 1577 parselde 

kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 
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10- Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii, G23b20c pafta, 1574 
parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 

11- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii G23b20c pafta, 1578 
parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 

12- Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii G23a20c pafta, 3521 
parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 

13- Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Belen Köyü, Akcaağaç Mevkii G23a20c pafta, 3523 
parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkul, 

14- İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Dereseki Köyü, Kestanepınarı Mevkii, 4 pafta, 223 
parselde kayıtlı tarla vasfındaki gayrimenkulün Handan Yelkikanat’a ait 3.75/60 hissesi 

15- 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Handan Yelkikanat, Türker Fatih Çiçek, Cengiz Kocatahtacı 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9869/1-1 

—— • —— 
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: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9870/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


