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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “havuzu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer
alan “%15’ini” ibaresi “%20’sini” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “evi” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve ortak alan” ibaresi “veya bağımsız bölüm” olarak değiştirilmiş ve sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan
bodrum katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda ilgili bakanlık veya valiliklerce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar süre, talep edilmesi halinde ruhsat vermeye
yetkili idarelerce ruhsat süresine ilave edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin;
çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla
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ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun
bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle
bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin
daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım
alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya
çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır,
atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının
bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içinde yer seçim belgesinin verilmemesi durumunda dokuzuncu fıkradaki yer seçim belgesi alınmış sayılır.”
“(8) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu
hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metreden yüksek olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Yapı ruhsatı başvurularında,
yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir
proje veya belge istenemez. Yapı ruhsatı başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci
arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner,
kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir.
(9) Yüksekliği 15 metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen
elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi
hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete
tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili
idarelerce izin verilir.
(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve
elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fennî mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci
arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir
şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal adres veri tabanına işlenir.
(11) Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca
kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda
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elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi
veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak ihtiyaç duyulması halinde, bu Yönetmeliğin değiştirilemeyen hükümlere aykırı olmamak kaydı ile idarelerin imar yönetmeliklerine eklenecek yöreye özgü ilave tanımlar bu kapsamda değerlendirilmez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 17/11/2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik
haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için
elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından
uygun olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi
olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik
aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve
direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler
ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında
herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz.
(2) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki
belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu
tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2017
30113
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
130/9/2017
30196
26/2/2018
30324
328/7/2018
30492
427/10/2018
30578
51/3/2019
30701
625/7/2019
30842
727/12/2019
30991
811/3/2020
31065
923/1/2021
31373
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Planı bulunmayan” ibaresi “İmar planı bulunmayan” olarak değiştirilmiş, (3)
numaralı bendinde yer alan “dışında” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar” ibaresi eklenmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendi kapsamında büyükşehir belediyelerince tespiti yapılmış olup uygulama imar planı
bulunmayan kırsal yerleşik alan ve civarında uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kalması
halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “öncelikle” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “yerleşik alanı ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “civarı ile kırsal yerleşik alan ve” ibaresi eklenmiş, (4) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (20) numaralı bendinde yer alan “Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan” ibaresi “Muhtarlığa bildirim yapılmadan başlanan” olarak, “konulardaki” ibaresi “konularda yapıldığı dönemdeki” olarak değiştirilmiş, (30), (33) ve (34) numaralı bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“a - Yerleşik alan sınırı tespit edilirken ilgili idarelerce yerleşmenin ve gelişme alanı
olarak tespit edeceği alanların taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere
yatağı ve sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım,
orman, mera ve korunan alanların tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınır ve hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenir.
b - Yerleşmenin ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belirlenir. Yerleşik alan sınırları, yerleşmenin ihtiyacı olan gelişme alanlarını da kapsayacak şekilde doğal, yapay ve yasal eşikler dikkate alınarak belirlenir.
c - İl idare kurullarınca veya il genel meclislerince karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.”
“4) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı
ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile en fazla 300 metre dışından geçirilecek
olan, valiliklerce tespit edilerek il genel meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan
köy yerleşik alanı civarını tanımlar.
a - Daha önce valiliklerince tesbit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış
olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.
b - Büyükşehirlerde İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliği devam eden yerleşimlerde daha evvel tespit edilmiş olan köy yerleşik
alan sınırları, kırsal yerleşik alan sınırı olarak kabul edilir.”
“30) Muhtarlığa bildirim: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik
alan ve civarı olarak belirlenmiş alanlarda konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili idareden onaylanan etüt ve projelere göre inşaat yapılacağına dair ilgili köy
veya muhtarlığa yapı sahibince yapılan yazılı bildirimdir.”
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“33) Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Bakanlıkça belirlenen tarımsal
amaçlı yapılardır.
34) Kırsal yerleşik alan ve civarı: Büyükşehirlerde, İmar Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliğinin devam ettiği ilçe belediye meclisinin
teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisince kararlaştırılan yerlerde cami, köy konağı gibi
köy ortak yapıları ile yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak
inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının
dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan kırsal yerleşik alanı; bu çizgi ile en fazla
300 metre dışından geçirilecek olan ve ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan kırsal yerleşik alan civarını tanımlar.”
“35) Dağınık yerleşimler: Köylerde ve İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliği devam eden mahallelerde arazinin parçalı olduğu,
engebeli topografyası nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı kaldığı ve köy/mahalle mülki sınırları içinde halkın konutunu ve müştemilatını kendi bağ, bahçe veya tarlasında yaptığı, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye
meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise valiliklerce tespit edilerek il genel meclisi kararıyla belirlenen yerleşimlerdir.
36) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valilik (il
özel idaresi), büyükşehir olan illerde sorumluluk alanına göre büyükşehir belediyesi ve ilgili
ilçe belediyesidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yerleşik alan sınırları içerisinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümü, köy ve mezraların
yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarı içerisinde bu Yönetmeliğin beşinci
bölümü, yerleşme alanı dışı (iskân dışı) alanlarda bu Yönetmeliğin altıncı bölümü hükümlerine
göre iş ve işlemler yapılır, Ek-1’de yer alan Uygulama İzah Şemasına göre yürütülür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında belirlenen ve bu Yönetmelikte
yer alan standartlar hariç, bu Yönetmeliğin, 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümleri afet
bölgelerinde uygulanmaz. Ancak, afet bölgelerinde yapılacak yapılarda da erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aykırı
olarak yapılan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da gerekli izin ve onaylar alınmadan yapılan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu takdirde” ibaresinden sonra gelmek üzere “bitişik binalar hariç” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada
yer alan “(10.00)” ibaresi “(6.00)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan
“(6.50)” ibaresi “(7.50)” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
“8) Tarımsal amaçlı yapıların teknik gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun
hazırlanması, ilgili idarece onaylanması ve il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar arttırılmasına ilgili idare yetkilidir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “özürlülerin de kullanımını sağlayacak standartlara” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan
“özürlülerin kullanımına” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına” olarak ve “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BEŞİNCİ BÖLÜM
Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların
Yerleşik Alanlarında ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Esaslar”
“Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarının
tespiti
Madde 43 – Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti, ilgili idarelerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç teknik personelden
oluşan bir komisyon tarafından 1:1000 veya 1:5000 ölçekli hâlihazır haritalar veya kadastro
paftaları üzerine yapılır.
Taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere yatağı ve sıhhi ve jeolojik
açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve sit alanları
gibi korunan alanlar, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak hâlihazır harita veya kadastro
paftaları üzerinde belirlenir.
Yerleşmenin ana yolları ve genişlikleri hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde
belirlenir.
Mevcut binalar tespit edilerek tutanak altına alınır ve kadastral paftaya veya hâlihazır
haritalara aktarılır. Tutanakla belirlenen binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından düz
çizgi ile birleştirilerek bir alan oluşturularak köy ve mezraların yerleşik alanı ve kırsal yerleşik
alan sınırı tespit edilir.
Bu alanın en fazla 300 metre dışından geçecek şekilde yerleşimin mülkiyet dokusu,
morfolojisi ve doğal eşikleri dikkate alınarak bu alanların civarı tespit edilir.
Tespite ilişkin 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınır.
Belirlenen sınırlar büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediye meclisinin teklifi
üzerine büyükşehir belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile onaylanır.
Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ve köye bağlı mahallelerde, yerleşik alan
ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır.
Tespit yapılacak mezranın sınırı, tespiti yapılan köye bağlı olması ve mevcut binaların
en dışta olanları arasındaki mesafenin toplam 300 metreyi aşmaması durumunda köy ve mezraların yerleşik alanı sınırı birlikte tespit edilebilir. Söz konusu mesafenin 300 metreyi aştığı
durumlarda ise köy ve mezraların yerleşik alanı sınırı ayrı ayrı tespit edilir.
Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.
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Ancak dağınık yerleşimlerde, köy mülki sınırları içerisinde köy dokusunun bulunduğu
yerlerde, köy ortak yapılarına bakılmaksızın, bu maddede yer alan usullere uyularak köy ve
mezraların yerleşik alanı veya kırsal yerleşik alan sınırları parçalı olarak birden çok alanda belirlenebilir.
Dağınık yerleşimlerde köy ve mezraların yerleşik alanı veya kırsal yerleşik sınırları belirlenirken, köyün ortak yapılarına veya birbirlerine 200 metreden uzak olmayan binaları içerecek şekilde tespit yapılabilir. Bu alanlarda ayrıca civar tespiti yapılamaz.
İhtiyaç duyulması halinde köy ve mezraların yerleşik alan sınırları il genel meclislerince
aynı usullere tabi olarak yeniden belirlenebilir. Yeniden sınır belirlemede, köy ve mezraların
yerleşik alan sınırı genişletilebileceği gibi daraltılabilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Köy
İhtiyar Heyeti” ibaresi “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Köy
İhtiyar Heyeti” ibaresi “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 50 – İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir. 1500 m2 den büyük olan
hisseli parsellerde ise, maliklerin muvafakati alınmak kaydı ile, binalar arasındaki mesafeler
(6.00) m. den az olmamak şartı ile, hissedar sayısını ve her durumda 3 adeti geçmemek üzere
birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda diğer yapılaşma koşullarına uyulmak kaydı ile her
bir binanın yapı inşaat alanı 250 m2 yi toplam yapı inşaat alanı ise 750 m2 yi geçemez.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinde yer alan “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca”
ibaresi “Bir parselde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında
2 kat (7.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında
yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve
yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair ilgili idare onayı alınmasından sonra, muhtarlığa bildirimde bulunulmak suretiyle
yapılması şarttır. Büyükşehirlerde proje onayları ilçe belediyesince yapılır. Bu yapıların ihtiyacı
için çatılarında, saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de aynı hükümlere tabidir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 58 – 57 nci maddede sayılanlar dışında kalan tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ilgili idarelerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulur.
Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alan ve civarları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik
tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak bu yapıların yer seçimi, ilgili idaresince
oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile
belirlenir.
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Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu
adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “valiliklere” ibaresi “idarelere” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (6.50)
ibaresi (7.50) olarak değiştirilmiş, “ve parsel sınırlarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “(5.00)
m.den” ibaresinden sonra gelmek üzere “parsel sınırlarına (3.00) m.den” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ayrıca bu” ibaresinden
sonra gelmek üzere “maddede belirtilen yapı ve” ibaresi eklenmiş ve “Köyişleri” ibaresi “Orman” olarak değiştirilmiştir.
“Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm
faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan
mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri, un değirmenleri ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
kapsamında ilgili Bakanlıkça belirlenen tarımsal amaçlı yapılar gibi konut dışı yapılar, mahreç
aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan
bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40’ı ve yapı yüksekliği (7.50) m.yi ve 2 katı aşmamak
şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemez. Tarımsal amaçlı yapıların teknik
gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun hazırlanması, ilgi idarece onaylanması ve il
tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar
arttırılmasına idaresi yetkilidir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 64 – İskân dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapının niteliğine
göre 36 ncı maddeye uygun olarak ilgili idarece verilir.
İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar,
63 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılabilecek olan bağ evlerinden taban alanı
75 m2’yi, yapı inşaat alanı toplamı 150 m2’yi, kat adedi bodrum dahil 2’yi ve parselde 1 adedi
geçmemek kaydıyla yapılacak olanlar; ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşü ve
ilgili idarenin izni alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması
zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar
ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına
işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş
hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla Kanunun 8 inci
maddesinde belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.
İnşa edilen bu yapıların etüt ve projelerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin Kanunun 30 uncu maddesine göre ilgili idarelerce tespit edilmesi gerekir.
Ayrıca, bu bölümde bulunmayan yapılaşmaya ilişkin hususlarda bu Yönetmeliğin dördüncü bölümü hükümlerine uyulur.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/8/2008 tarihli ve 26969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinin 1 inci maddesine “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesine “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen hususlar, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet
komutanlıkları, Harita Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığınca yapılacak tekliflerin ilgili Bakanlıkça onaylanması ile karara bağlanmış olur
ve uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen hizmetleri ifa etmek üzere geçici görevle harita alımı için asıl birliğinden ayrılan er ve erbaşlar, harçlık ve munzam harçlıklarını, asıl birliklerinden alırlar. Munzam harçlığa müstahak görülecek er ve erbaşlar Harita
Genel Müdürlüğünce teklif edilerek, asıl birliklerince bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları munzam harçlıkları istihkak belgesine göre ödenir.”
“(2) Dağıtım; Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Harita Genel Müdürlüğünde müteakip ayın 10’una kadar tamamlanır. Ancak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek illerde veya birliklerde ayın 10’una kadar olan süre 20’sine
kadar uzatılabilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında harçlıkların
ve munzam harçlıkların dağıtılması ayın 20’sine kadar tamamlanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Adresi bilinmeyen veya başka bir sebeple sahibine gönderilmesi mümkün olmayan
er ve erbaşların harçlık ve munzam harçlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimlerine yatırılarak, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Vezne
alındı makbuzları ilgili ayın bordrosu ekinde muhafaza edilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 12/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye
ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi
“Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve
Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2008

26969

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/7/2012

28370
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve
Teknik Düzenlemeler Kanununa, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve
İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) TSE tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen
asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzere”
ibaresinden sonra gelmek üzere “asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun
yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör
yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen
tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.
(2) Bu Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili
servisinin sınai ve ticari faaliyetleri 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca durdurulur.
(3) 11 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarında belirtilen şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 7223
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezası
uygulanır.
(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre süresi içerisinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte edene 7223 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servis
ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır.
(6) İdari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/4/2019

30737

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/4/2021

31443
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ MÜZİK
VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz
Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz Müzik ve Görsel
Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumda özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için eğitsel ve terapötik amaçlarla müzik ve görsel sanatlar çalışmaları yürütmek ve bu
kapsam ile ilişkili her alanda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak; bu doğrultuda müzik ve görsel sanatlar
ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel araştırma ve projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, bunların sonucunda kitap, dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör ile iş birliği halinde özel
gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için eğitsel ve terapötik amaçlarla müzik ve görsel
sanatlar alanlarında çalışmalar yürütmek.
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b) Üniversite çalışanları ve öğrencilerine, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu
ve özel sektörde çalışan eğitimcilere, özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve toplumun diğer
kesimlerine yönelik farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla eğitimler vermek, bu
amaçla kurs, çalıştay, seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları, kış ve yaz
okulları açmak.
c) Üniversite ve Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmalar yapmak üzere, müzik toplulukları oluşturmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla
iş birliği halinde ortak bilimsel-sanatsal-eğitsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde
bulunmak.
d) Gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel-sanatsal-eğitsel proje ve çalışmaları tamamlayıcı görsel-işitsel, süreli-süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına destek olmak.
e) Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programlarında özel gereksinimli
bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanları kapsamında ders ve seminerlerin düzenlenmesini, tez yazılmasını teşvik etmek; bu konularda düzenlenecek her türlü
faaliyete öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımını özendirmek.
f) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilen uygulama, araştırma ve projelere ilişkin yazılan makaleler ve yapılan
araştırma sonuçlarını düzenli şekilde çıkarılması planlanan bülten ve dergilerde yayımlamak.
g) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilen resmî yayınlar, çeşitli dillerde yayımlanmış makale, kitap, dergi ve broşürlerden oluşan bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi/arşiv kurmak.
ğ) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan uygulama ve araştırmalar için atölyeler kurmak.
h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler
için yürütülen müzik ve görsel sanatlar alanlarındaki çalışmalar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (konferans, sempozyum, kongre ve benzeri) düzenlemek, yurt içi
ve/veya yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle iş birliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde
bulunmak, iletişim ağı kurmak ve hizmet değişimi sağlamak.
ı) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarını
kapsayan uzaktan/çevrimiçi eğitim çalışmaları yürütmek; internet, radyo ve televizyon gibi
kitle iletişim araçlarını kullanmak ve bu konuda DVD ve CD gibi dijital materyaller hazırlamak
ve yayımlamak.
i) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için yayınlar ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.
j) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için yürütülen müzik ve görsel sanatlar
alanlarındaki çalışmalar hakkında kamuyu bilgilendirmek amacı ile sergi, konser, şenlik, yarışma, festival ve benzeri düzenlemek.
k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler
için müzik ve görsel sanatlar alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak,
bu alanlardaki çalışmaları ve eğitimi desteklemek yönünde başarılı araştırmacı, uygulamacı ve
öğrencilere burslar, ödüller vermek ve verilmesini teşvik etmek.
l) Merkezin amacına uygun olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük tarafından
verilen görevleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Merkezde görevli
öğretim elemanlarından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdür görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Üniversitede görevli değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre önermek.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek.
e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
f) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve Başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden
oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi
Başkana vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.
(2) Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı
ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylamada eşitlik olması durumunda Başkanın oyu belirleyicidir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim
Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma ve altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, hizmet haklarına
ait esasları, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak.

11 Temmuz 2021 – Sayı : 31538

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

c) Merkezin amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara
bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak.
ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme
kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak
amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.
f) Merkezin yıllık programını hazırlamak.
g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) Yıllık faaliyet raporunda yer almayan konulara ilişkin Rektörlüğün onayını alarak
diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite mensubu, istekleri halinde; kamu ve
özel sektör ile uluslararası alanlardaki tanınmış kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi
ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür
Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev
yaparlar. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
ayrılma veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyesinin yerine yenisi görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en
az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş
ve önerilerini bildirir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak
önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.
b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları, çalışma grupları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim üyeleri
ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı
ile belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim
ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik
programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve
değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü öğretimde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri kapsayacak biçimde Senato tarafından belirlenen takvimi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve dönemlik
akademik çalışma içinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan
anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüdeki anabilim dalı/anasanat dalı başkanını,
e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,
f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde akademik eksikliklerini gidermek amacıyla en fazla iki yarıyıl süren ve eğitim süresine dahil edilmeyen tamamlama eğitimini,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim elemanını,
ğ) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,
ı) Enstitü: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünü,
i) Enstitü Kurulu (EK): Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulunu,
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j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
k) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına
kayıtlı öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,
l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve eserlerini bilimsel kurallara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen ya da tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
n) Müdür: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürünü,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı
olan ve kendi yükseköğretim kurumundaki hakları saklı kalmak kaydıyla Üniversitenin veya
diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alan öğrenciyi,
r) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
s) Sanat çalışması: Sanatta yeterlik programlarında öğrencilerin tez yerine gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, resital, konser ve benzeri sanat etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlanan eser metnini,
ş) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir
konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinle tamamlanan çalışmayı,
t) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
u) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
ü) Tez/sanat çalışması izleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencisinin tez/sanat çalışması önerisini değerlendirmek, tez/sanat çalışmalarına rehberlik etmek ve
yönlendirmek görevini üstlenen, tez danışmanından başka, Enstitü ABD/ASD içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı, Enstitü ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanan
en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel/sanatsal alanda öğrencilerine bilgi, görgü, deneyimlerini aktardığı, tez/sanat çalışmasının tasarlanması ve yürütülmesinin yanında öğrencilerin bilim ve sanat etiği ilke ve kurallarına uygun davranışlarda bulunması, çalışma disiplini kazanma ve alanında güncel bilimsel/sanatsal literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik dersi,
y) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik programlarından oluşur.
(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci
öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise YÖK’ün kararı ile tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Lisansüstü programlar, yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(5) Lisansüstü programlar, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarıyla ortak programlar
şeklinde düzenlenebilir. Bu programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(6) Yükseköğretim kurumları tarafından, 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.
Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Program açma teklifleri YÖK’ün ilgili kararları çerçevesinde, EK’nın
önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile kesinleşir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programların T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın teklifi üzerine, 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
belirlenen kontenjan sınırları dahilinde Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre ön kayıt ile
ölçme değerlendirme faaliyetlerinin; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın teklifi
üzerine Senato tarafından belirlenir.
Başvuru ve kesin kayıt
MADDE 8 – (1) Başvurular, ilan edilen tarihler arasında öncelikle Üniversitenin resmî
internet sitesi aracılığıyla yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler ve alınan kurul kararına istinaden EYK’nın onayı ile Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. Kesin kayıt işlemi, Enstitü tarafından istenen belgelerin
ilanda belirtilen tarihlerde adayın kendisi veya resmî vekili tarafından Enstitü Müdürlüğüne
teslim edilmesi suretiyle yapılır. Afet, salgın ve benzeri özel koşullarda kayıt süreçlerine ilişkin
esaslar Senato kararıyla belirlenir. Süresi içerisinde yapılmayan kayıt işlemleri için sonradan
yapılacak itiraz veya mazeret beyanları dikkate alınmaz.
(3) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında istenen belgeler dışında, adaylardan portfolyo,
niyet mektubu veya referans mektubu gibi ek belgeler talep edilebilir. Başvuru için gerekli ek
belgeler ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı alınarak ilan
edilir.
(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların, belirlenmeleri hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır; öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez ve haklarında ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.
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Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD Başkanlığının görüşü ve
EYK’nın kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde Senato tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda lisansüstü programlara kabul edilirler.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ya da sanatta
yeterlik programına kayıt yaptırmış öğrenciler, bağlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanlığının
uygun görmesi üzerine özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler. Başvuru talebi, ilgili
ABD/ASD Başkanlığı tarafından kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan öğrencilerin, özel
öğrenci statüsünde aldıkları ve başardıkları lisansüstü derslerin denklik/muafiyet işlemleri, esas
olarak kayıtlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, Enstitü akademik
takviminde belirlenen tarihlerde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine
göre ön kayıt ile ölçme değerlendirme faaliyetlerinin; niteliği, yürütülmesi, değerlendirilmesi
ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın teklifi
üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için tez/sanat çalışması aşamasında olunmaması gerekmektedir.
(4) ABD/ASD Başkanlığı tarafından yapılan yatay geçiş değerlendirme sonucu Enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, EYK’nın kararı ile kesinleşir.
(5) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası, kayıtlı oldukları enstitüden
istenir ve intibak işlemleri yapılır.
(6) ABD/ASD Başkanlığı, ilgili öğrencinin başvurduğu programa intibakı sonrası ek
dersler almasını önerebilir.
(7) Yatay geçiş yoluyla Enstitüden ayrılan bir öğrencinin dosya muhteviyatı ise yatay
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundaki Enstitünün talebi sonrasında bir örneği alındıktan
sonra gönderilir.
(8) Yatay geçişe ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde yürütülür.
Değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları uygulanabilir.
Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen
usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır.
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(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi
ve EYK’nın kararıyla, kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.
(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez.
Alınmış olunan dersler ve notları gösteren bir öğrenci durum belgesi verilir.
(5) Değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği
esaslar çerçevesinde yürütülür.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen
öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya
doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında kayıt dondurma işlemi dışında bu süre
uzatılmaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.
Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. Ancak EK'nın önerisi
ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler, YÖK tarafından izin verilen
dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler, belirtilen dillerden birinde yapılabilir ve
tezler de yazılabilir.
(2) Ders, uygulama, tez yazımı ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için öğretim
üyelerinin, YÖK tarafından belirlenen şartlara sahip olmaları koşulu aranır.
Derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD
Başkanlığının önerisi, EK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli
önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, lisansüstü programlara yeni ders eklenmesi mümkündür. EYK’nın kararıyla, lisansüstü programlardaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak
mevcut programlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri (zorunlu, seçmeli) değiştirilemez.
(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.
(4) Lisansüstü öğretim programlarından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri
ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş kuramsal veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer etkinlikler için gerekli
çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde
AKTS ders kredileri hesaplanır.
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(5) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
(7) Uzmanlık alan dersi, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür. Uzmanlık alan dersi, güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından
yürütülür. Ders dönemini tamamlayan ve tez dönemine geçen öğrencinin uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.
(9) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.
Ders kaydı, muafiyet, ders seçme ve ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve varsa adlarına tahakkuk eden katkı payını/öğrenim ücretini ödedikten sonra Enstitü tarafından istenen ders kayıt işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ders kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan bir öğrenci,
eğitim ve öğretim döneminin ilk dört haftası içinde mazeretini yazılı olarak ABD/ASD Başkanlığına bildirmesini müteakip EYK tarafından uygun görülmesi halinde, varsa tahakkuk edecek katkı payını veya öğrenim ücretini, kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek ders kaydını
yaptırabilir.
(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (b) fıkrası hükümleri uyarınca kayıtlı oldukları lisansüstü öğretim programlarına ait Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt işlemlerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin ders
kayıt işlemleri yapılamaz; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler
verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, kayıt süresi içinde ders kaydını
yapmayan öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.
(5) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kayıt yenilemek zorundadır.
(6) EYK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme
komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda
geçen süreler, programın süresinden sayılır.
(7) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran bir öğrenci, ilgili akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yine danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın lisansüstü öğretim programında açılan
farklı dersleri ekleyebilir ya da aldığı bazı dersleri çıkarabilir. Ders kayıtları için ayrılan sürenin
bitmesiyle birlikte seçilen lisansüstü dersler artık kesinleşmiş sayılır.
(8) Öğrenciler, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenen zorunlu derslerden başarısız oldukları takdirde bu zorunlu dersleri tekrar almak mecburiyetindedirler. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine
bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de danışman onayıyla alabilirler. Yeni
alınan seçmeli ders başarısız olunan bir önceki seçmeli dersin tekrarı olarak kabul edilir.
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(9) Yatay geçiş yoluyla veya lisansüstü programlar arası geçiş yaparak gelen veya aynı
programdan daha önce ilişiği kesilip tekrar kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce aldığı
ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin ya da diğer faaliyetlerin/uygulamaların muafiyet işlemlerinde, üzerinden beş yıl geçmemiş olması koşulu aranır ve muaf tutulacak bu dersler, ilgili
lisansüstü eğitimde asgari olarak alınması gereken kredili derslerin %50’sini geçemez. Muafiyet
talebinde bulunacak öğrencilerin kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte şahsen veya resmî vekiller aracılığıyla ilgili ABD/ASD Başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinin ekine, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu
tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesinin (transkript) eklenmesi gerekir.
Muafiyet talebi, ilgili ABD/ASD Başkanlığının teklifi üzerine EYK tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında aldıkları dersler için muafiyet talebinde bulunamazlar.
(10) Lisansüstü düzeyde daha önce bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren ders ya da dersleri alarak başarılı olan öğrenci, ilgili ders ya da derslerden
muaf olmak için ilgili ABD/ASD Başkanlığına kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen veya resmî vekiller aracılığıyla
başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu
tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesinin (transkript) eklenmesi gerekir.
Muafiyet talebi, EYK tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır.
(11) Muafiyet işlemlerine ilişkin uygulamalar ve diğer hususlar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
Derslere devam zorunluluğu, sınavların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarına
itiraz
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, öğrenim gördükleri lisansüstü programın öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslere katılmakla yükümlüdür. Öğrenci, derslerin en
az %75'ine devam etmek zorundadır.
(2) Lisansüstü programlarda ders aşamasında sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı ve
bütünleme sınavı olarak uygulanmaktadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenir.
(3) Derslerin sınavları ile değerlendirme şekli ve sınavların ders başarısına etkisi dersin
öğretim elemanınca dönemin ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde sınava girmemiş ya da dönem sonu sınavından başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
(4) Bütünleme sınav puanı, dönem sonu sınav puanı yerine geçer.
(5) Ara sınava geçerli mazeret nedeniyle katılamayan ve bu mazeretini belgeleyen öğrenciye uygulanacak işlem ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavı olup ayrı bir sınav yapılmaz.
(6) Hastalık ve diğer mücbir, kabul edilebilir nedenlerle bütünleme sınavı ya da sınavlarına giremeyecek durumda olanlar rapor ya da belgeleriyle EYK’da görüşülmek üzere Enstitü
Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
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hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.
(8) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez/sanat çalışması izleme veya tez savunma sınavları, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrimiçi) gerçekleştirilebilir. Sınavın hangi
yöntemle gerçekleştirileceği danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EYK’nın kararıyla onaylanır. Çevrimiçi gerçekleştirilen sınavlarda sınavlara ilişkin jüri evrakının Enstitüye
on iş günü içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
(9) Derslerin değerlendirilmesine esas olan başarı notlarına itiraz, sınav sonuçlarının
yayımlanmasını takip eden üç iş günü içinde resmî olarak enstitüye yapılır. Sonuç, ilgili
ABD/ASD Başkanlığı tarafından dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.
(10) Uzaktan öğretim tezli veya tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için
devam durumu YÖK tarafından aksi bir uygulama kararı alınmadıkça, öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir. Belirlenen
esaslara uymayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez.
(11) Sınavlar, gerek görülen durumlarda EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla, Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.
Engelli öğrenciler
MADDE 18 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine
uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayı ile söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa o
derse eşdeğer olan bir başka ders alması sağlanır.
(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara
girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için,
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayıyla sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip uygun duruma getirilebilir. Sınavda kullanılacak ek gereçler, okumaya ya
da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
Başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bir dersten başarılı
sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C+, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise
en az B notu almış olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarında C ve aşağısında yer alan
notlar başarısız; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise B- ve aşağısında yer alan notlar
başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(3) Kredisiz dersler başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
(4) Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı
oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Akademik ortalama hesaplamasında en son alınan not geçerlidir.
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(5) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların
katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Harf Notu
100’lük Sistem Karşılığı
4’lük Sistem Karşılığı
A+
100
4.00
A
95-99
3.98
A90-94
3.65
B+
85-89
3.32
B
80-84
2.99
B75-79
2.66
C+
70-74
2.33
C
65-69
2.00
D+
60-64
1.67
D
55-59
1.34
F
0-54
0.00
FDevamsız
(6) F, F- ve diğer harf notları aşağıda tanımlanmıştır:
a) F: Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak
sınava girmedi veya bu sınavdan başarısız.
b) F-: Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmedi, başarısız. Bu
not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F) notu olarak işleme alınır.
c) G: Kredisiz derslerde başarılı.
ç) K: Kredisiz derslerde başarısız, süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları
için de başarısız.
d) MF: Öğrenci dersten muaf.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda
Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımı ile elde edilen değerlerin toplanması ile toplam sayı bulunur.
Sonrasında bütün derslerden elde edilen bu toplam sayı, derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.
(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not dahil edilir.
Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim döneminin ilk dört haftası içinde talep etmeleri üzerine öğrencilerin kayıtları, varsa adlarına tahakkuk eden katkı payı ödemesini yatırmış olmaları
koşuluyla, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla yarıyıl esasına göre dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Yetkili mülki amirlikten alınacak bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler
nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

11 Temmuz 2021 – Sayı : 31538

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
f) İlgili EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilebilecek diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem içinde de kayıt dondurulabilir.
Dönem içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ilgili dönemin başından itibaren izinli sayılır.
(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programında bir yarıyıl, tezli ve tezsiz yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve
mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.
(4) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil
eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
Enstitüye ibraz etmemeleri halinde yapılan kayıt dondurma işlemi EYK’nın kararı ile iptal edilir.
(5) Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur.
İlişik kesme
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde veya öğrencinin kendi isteği üzerine dilekçe ile başvurması halinde EYK’nın kararı doğrultusunda kayıtlı
olduğu programla ilişiği kesilir.
(2) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra ilgili mevzuat gereği yeniden kayıt
yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Bu öğrencilerin ilişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden
sayılır. Bunlardan tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları yeniden atanabilir. Bu öğrenciler, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının uygulanışı hususunda bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.
E-posta adresi
MADDE 23 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki
eğitim-öğretime ilişkin duyurular bu e-posta adresine yapılır.
(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu
e-posta adresine gönderilen duyurular, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.
(3) Üniversiteden ayrılan, ilişiği kesilen, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin eposta adresleri iptal edilir.
(4) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananlara ait e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 24 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği
adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya
Üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiş olur.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bu değişikliği
bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres kaydı yaptırmış olan öğrencilerin, Üniversite kayıtlarında mevcut adreslerine gönderilen bildirimler tebliğ edilmiş sayılır.
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Öğrenci kimlik kartı
MADDE 25 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından, Üniversitenin
öğrencisi olduklarını belirten, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında, öğrenciyi
tanıtıcı bilgiler yer alır.
(2) Üniversiteden ayrılan, ilişiği kesilen, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci
kimlik kartları geri alınır ve kişisel dosyalarında saklanır.
(3) Kimlik kartını kaybeden öğrencilere, başvuruda bulunmaları kaydıyla, Senato tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yeni bir kimlik kartı verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve koşulları EYK
tarafından belirlenir. 60 AKTS kredisinin 50 AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS kredisi de dönem
projesini kapsar. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir. Bilimsel hazırlık kapsamında alınacak dersler kredisizdir, tezsiz yüksek lisans
programına dâhil edilmezler.
(4) YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı
ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programları, uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato
tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları
gerekir ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde taban puanın belirlenmesinde ilgili ABD/ASD Başkanlığının
önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.
(4) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğer puan
almak zorundadır.
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(5) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın
kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.
(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ABD/ASD öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
(9) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı
sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı,
uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.
(10) Yabancı dil koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan
veya ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak
zorundadır.
(11) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve
yabancı dil puanı da değerlendirmeye alınabilir.
(12) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve yabacı dil puanı da değerlendirilebilir.
(13) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı ile lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve
EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
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(14) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı
dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
(15) Öğrenci kabul edilecek tezsiz yüksek lisans programları, gerekli başvuru belgeleri,
son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato
tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
(16) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik
takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda
bulunurlar.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim
üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç
asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme
ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla danışman atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD
Başkanı danışman olarak atanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili ABD/ASD Başkanlığı her öğrenci için ders
seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya
Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci
danışmanlığı üst sınırı 16’dır.
(4) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi de gerekçesiyle birlikte ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ile EYK
tarafından karara bağlanır.
(5) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur.
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Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK’nın kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezli yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için,
ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla not ortalaması barajı da konulabilir.
(4) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş sadece bir kez yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı en az 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal
kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS
kredisi dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar.
İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler kredisiz olup tezli yüksek lisans programına dâhil edilmez.
(3) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversitedeki diğer lisansüstü programlar ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders
seçilebilir.
(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılabilir.
(5) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(6) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
(7) YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı
ve YÖK kararıyla tezli yüksek lisans programları, uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato
tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almak zorundadır.
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(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından
mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine ve ilgili ABD/ASD
Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not
ortalamasına sahip olmaları gerekir.
(4) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.
(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ilgili ABD/ASD öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı
sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı,
uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.
(8) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve/veya
yabancı dil puanı da değerlendirmeye alınabilir.
(9) ALES puanı koşulu aranan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı da değerlendirilebilir.
(10) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı ile lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve
EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
(11) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın
kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
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(12) Yabancı dil koşulu aranan tezli yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan
veya ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak
zorundadır.
(13) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen
yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
(14) Öğrenci kabul edilecek yüksek lisans programları, gerekli başvuru belgeleri, son
başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
(15) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik
takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda
bulunur.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek
üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye
bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve
onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD
başkanı danışman olarak atanır.
(2) Yüksek lisans tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla, en geç birinci yarıyılın
sonunda, Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim
üyesi, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla danışman olarak atanır. İlgili ABD/ASD Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu
EYK onayı ile kesinleşir.
(3) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda,
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(4) Yüksek lisans tezi çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine, EYK tarafından Üniversite içindeki
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aynı veya farklı bir ABD/ASD’den, yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan
ya da kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir.
(5) Tezli yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci
danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD
Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK tarafından danışman değişikliği yapılabilir.
Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.
(7) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK
kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.
(8) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer.
Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK kararıyla danışmanlık devam eder.
(9) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini
EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve
jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte
istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, tezini
tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ya gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilir.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Alınan kararı öğrenciye ve dinleyicilere
açıklar. Karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonucunda da başarısız bulunarak
tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(8) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci istemde bulunmuşsa, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, istem durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir nüshası dijital olarak, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programlarına
geçiş izni ve süresi ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından verilir.
(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.
(3) Aynı ABD/ASD bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek
lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.
(4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezsiz yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.
(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilmek için,
ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile genel akademik başarı not ortalaması barajı da konulabilir.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı arasında geçiş sadece bir kez yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık
programında alınacak dersler kredisiz olup doktora programına dâhil edilmez.
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(3) Doktora programlarında ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir.
(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Başvuru ve kabul
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ilgili ABD/ASD
Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana
sahip olmaları gerekir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın
ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
(4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir.
(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki ABD/ASD’lerine öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(6) ALES’ten en az 55 puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler,
yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvurmuşlarsa yeni bir ALES puanı getirilebilecekleri gibi yüksek lisans programına
girerken geçerli olan ALES puanını da kullanabilirler.
(7) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(8) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk
uyrukluların YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.
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(9) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
(10) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu
sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.
(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına Enstitüdeki ABD/ASD’lere öğrenci kabulü haricinde
doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı da
değerlendirilebilir.
(12) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(13) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet
not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
(14) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı
dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
(15) Öğrenci kabul edilecek doktora programları, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru
tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
(16) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde
belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 43 – (1) Doktora başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek
üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye
bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 45 – (1) Doktora programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından
itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama
sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD Başkanı
danışman olarak atanır.
(2) Doktora tezi çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel
ve sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla en geç ikinci yarıyılın sonunda,
Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim üyesi
ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla danışman olarak atanır. İlgili ABD/ASD
Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu Enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.
(3) Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte yürüteceği tez çalışmasının konusu ve başlığı
EYK’nın kararıyla kesinleşir.
(4) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda,
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(5) Doktora tezi çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından, Üniversite içindeki aynı
veya farklı bir ABD/ASD’den, yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan ya da
kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora derecesine sahip bir kişi ikinci
danışman olarak atanabilir.
(6) Doktora programlarında öğretim üyesinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekmektedir.
(7) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı
üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet
ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
(8) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD
Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK tarafından danışman değişikliği yapılabilir.
Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.
(9) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar
EYK’nın kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.
(10) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer.
Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık devam eder.
(11) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi
için seminer dersi dahil yükümlü olduğu toplam kredi değerindeki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(4) Yeterlik sınavları, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman
dahil beş asıl öğretim üyesi ile en az birisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Doktora yeterlik komitesi, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilir ve EYK tarafından üç yıl süre ile atanır.
(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında EK’nın
önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(8) Yeterlik sınavı jürisi, EYK’nın kararıyla yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin,
ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencisinin tez önerisini
değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ABD/ASD’nin içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi EYK tarafından reddedilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilemez.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.
(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
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(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin
tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama
gerekçelerini, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü
Müdürlüğüne bildirirler.
(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi hariç en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Doktora diploması
MADDE 50 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde ilgili programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim
edildiği tarihtir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin dijital kopyası, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.
Doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 51 – (1) Doktora programından var ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni ve süresi, ilgili ABD/ASD’nin önerisi üzerine EYK tarafından verilir.
(2) Lisans derecesi ile doktora programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına
başvurduysa o programda verilen azami süreyi aşamaz.
(3) Lisans derecesi ile doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş bir kez yapılır.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60
AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programına geçerek
tez aşamasından öğrenimine devam edebilir.
(5) İlgili ABD/ASD bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı var ise, lisans derecesi
ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek
lisans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/sanat çalışması (sanatta yeterlik
çalışması) önerisi, sanatta yeterlik tez/eser metnini kapsayan sanat çalışması ile performansa
dayalı savunma sınavından oluşur.
(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, seminer, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(4) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla iki dersi, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en fazla dört dersi ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayıyla alabilirler.
(5) Sanatta yeterlik öğrencisi tarafından alınan lisans derslerinin AKTS kredisi ile ders
kredisi, sanatta yeterlik programının tamamlanması için gereken krediden sayılmaz.
Başvuru ve kabul
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde ALES puanına sahip olmaları
gerekir.
(2) ALES puanı aranan dallarda yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES
sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan
türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana sahip olmaları gerekir.
(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir. Yüksek lisans
derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi,
EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına
sahip olması gerekmektedir.
(4) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya
ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden
ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.
(5) Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adaylarda ALES ve bilimsel/sanatsal
değerlendirme sınavına ek olarak Senato kararıyla lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması ile yabancı dil puanı değerlendirmeye alınabilir.
(6) Adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler EYK’nın
önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
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(7) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın
kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(8) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
(9) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı
dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
(10) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
(12) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk
uyrukluların YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.
(13) Öğrenci kabul edilecek sanatta yeterlik programları, gerekli başvuru belgeleri, son
başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
(14) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda
bulunurlar.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal
değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri
ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve
iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını
Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak mezuniyete/alınacak
dereceye esas teşkil edecek nihaî tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezi/sanat çalışmasında başarılı olamayanlara talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve
onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez/sanat yeterliği danışmanı atanıncaya kadar
ilgili ABD/ASD Başkanı danışman olarak atanır.
(2) Tez/sanat çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel ve
sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla, en geç ikinci yarıyılın sonunda,
Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim üyesi ya
da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisi ilgili ABD/ASD Başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayıyla tez/sanat yeterliği danışmanı olarak atanır. İlgili ABD/ASD Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte yürüteceği tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Tez/sanat yeterliği danışmanı ve tez/sanat çalışması konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/sanat yeterliği danışmanı
gerektirdiği durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK, Üniversite içindeki aynı veya farklı bir ABD/ASD’den ya da yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan ya da kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişiyi ikinci danışman olarak atayabilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekmektedir.
(4) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki adet ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
(5) Tez/sanat yeterliği danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl
ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Uzmanlık alan
dersine ilişkin ilkeler, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.
(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD
Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki
danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü
tez çalışması yaptırılamaz.
(7) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar
EYK’nın kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.
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(8) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer.
Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık devam eder.
(9) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda bilgi beceri
ve yetkinlik ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en
fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi
için seminer dersi dahil yükümlü olduğu toplam kredi değerindeki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Geçerli
bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(4) Yeterlik sınavları, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş asıl
öğretim üyesi ile en az birisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Sanatta yeterlik komitesi, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilir ve EYK tarafından
üç yıl süre ile atanır.
(6) Yeterlik sınavı yazılı/uygulamalı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı/uygulamalı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının
hesaplanmasında EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan
esaslar uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı/uygulamalı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.
(8) Yeterlik sınavı jürisi, EYK’nın kararıyla yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin,
ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Tez/sanat çalışması izleme komitesi
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez/sanat çalışması
önerisini değerlendirmek, tez/sanat çalışmasına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı
ile bir ay içinde bir tez/sanat çalışması izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez/sanat çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez/sanat çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili
ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez/sanat çalışması önerisi savunması
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,
yapacağı tez/sanat çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanat çalışması önerisini tez/sanat çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
tez/sanat çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce
komite üyelerine iletir.
(2) Tez/sanat çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanat çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez/sanat çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez/sanat çalışması önerisi EYK
tarafından reddedilir.
(4) Tez/sanat çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanat
çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/sanat çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanat çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanat çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/ sanat çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.
(6) Tez/sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sanat çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez
toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanat çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilemez.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 60 – (1) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar hazırlayan
öğrenci tezini ya da sanat çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini Senato tarafından
kabul edilen eser metin/tez yazım yönergesine uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulmasından önce öğrenci, tezin/eser metninin
dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen
tezlerde/eser metinlerinde ise öğrenci, tezini/eser metnini tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tez/eser metninin
yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili
ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu tez ve teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin
rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ya gönderilir.
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(3) Sanatta yeterlik sınavı jürisi, danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi
ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya eser metninin kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sanatta yeterlik çalışması savunmasına alır.
Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tez/sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması savunma toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(5) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı eser metni kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili
ABD/ASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı eser metni başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı
eser metni hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tez/sanat çalışması ile sanat çalışmasının raporlandığı eser metnini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama
gerekçelerini, tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak
Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.
(7) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için tez/sanat çalışması
önerisi hariç en az üç tez/sanat çalışması izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(2) Savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta
yeterlik tezinin/eser metninin ve performans kaydının/tamamlayıcı belgelerin ciltlenmiş en az
üç nüshasını ve dijital kopyasını savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini
ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.
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Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programından var ise tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarına geçiş izni ve süresi ilgili ABD/ASD’lerin önerisi üzerine EYK tarafından verilir.
(2) Sanatta yeterlik programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına başvurduysa
o programda verilen azami süreyi aşamaz.
(3) Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş
bir kez yapılır.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci
ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programına
geçerek tez aşamasından devam edebilir.
(5) İlgili ABD/ASD bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı var ise lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 63 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji
enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanın görüşü ve YÖK kararı ile ilgili
EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara kabul edilirler.
Özel anlaşmalar
MADDE 64 – (1) Üniversite ile kamu kurumları veya özel kuruluşlar arasında yapılan
ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak
amacıyla öğrenci kabul edilir.
Disiplin
MADDE 65 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda; Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6142

—— • ——
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6062
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

6181

—— • ——
Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6273

11 Temmuz 2021 – Sayı : 31538

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinden:

6281
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinden:

6282
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Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinden:

6280
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Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6232

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

6233
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

6256/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
2021 YILI HASIL (SİLAJLIK) MISIR HASADI, NAKLİYESİ VE SIKIŞTIRILMASI
İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemizin 2021 Yılı Hasıl (silajlık) mısır hasadı, nakliyesi ve sıkıştırılması işi
hizmet alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
2 - İhale Kapalı Zarf usulü 28.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de işletmemizde
yapılacaktır. İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TL’dir. Teklif edilen toplam
bedelin % 3’den az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır
3 - İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin
T.C Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 no.lu hesabına
yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00 TL ve
üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.
4 - İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her
türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.
5 - İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar - ANKARA ) - ve İşletmemizden temin edilebilir.
6 - TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR
ADRES:
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Amasya
Tel
: 0.3582735297-98
Faks
: 0.3582735214
Mail
: gokhoyuk@tigem.gov.tr
İrtibat : Abdullah ERCAN/ Ticaret Şefi.V
6299/1-1
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ELASTİK KAPLİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız ihtiyacı olan Elastik Kaplin Temini ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esaslarına ait Açıklık ihale usulüne göre temini.
İhale kayıt numarası
: 2021/399346
1- İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2- İhale konusu malın
a) Adı
: Elastik Kaplin Temini
b) Niteliği türü miktarı :Aşağıdaki tabloda detayları yer alan muhtelif özelliklerde elastik
kaplin temini
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 26/07/2021 Pazartesi Günü saat 10:30
4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 26/07/2021 Pazartesi Günü Saat 10.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale
gün ve saatinde (26/07/2021 Pazartesi) yeniden teklif alınması (pazarlık yapılması)
gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları
gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk
teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi olarak da teklif verilebilecektir.
Kaplin Adı ve Özellikleri

Set

Rexnord Omega E 5 - MSHRB – STD

2 parçalı hub dahil set olarak

5

Rexnord Omega E 20 - MSHRB - STD

Sadece 2 parçalı metal hub

3

Rexnord Omega E 40 - MSHRB - STD

Sadece 2 parçalı metal hub

6

Rexnord Omega E 60 - MSHRB - STD

2 parçalı hub dahil set olarak

8

Rexnord Omega E 80 - MSHRB – STD

2 parçalı hub dahil set olarak

1

6252/1-1
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BWS 1750 S SANTRİFÜJ YEDEK PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
BWS 1750 S Santrifüj Yedek Parçaları Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/406722
1-İdarenin
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası
: Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73
Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik Posta Adresi
: hacar@turkseker.gov.tr
2-İhale Konusu Malın
a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : 9 Kalemde Toplam 103 Adet BWS 1750 S Santrifüj
Yedek Parçaları
b) Teslim Yeri
: Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez
Ambarı, yurtdışı teslimde CPT Ankara.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
3. Kat Toplantı Salonu
b) Son Teklif Verme (İhale)
Tarihi ve Saati
: 04 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 14:00
4-İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere
açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5-İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14
Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 04.08.2021 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100)
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare
sorumlu tutulmayacaktır)
7-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL)
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8-İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6326/1-1
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KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2021/381871
İşin Adı
: Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin 9
Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Montaj Dahil Temini İşi
İhale Türü - Usulü
: Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1- İdarenin
a) Adresi
: Gar Binasi 3. Kat Komisyon Bürosu 4 34716
b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214
c) Elektronik posta adresi
: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY KAPIKULE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN 9
ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI MONTAJ
DAHİL TEMİNİ İŞİ
b) Teslim [yeri / yerleri]
: 1 BÖLGE MINTIKASI
c) Teslim [tarihi / tarihleri]
: Teknik Şartnamede belirtilmiştir
3-İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma kat
Haydarpaşa İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 03.08.2021 - 11:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin 9 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı
Temini İşi (Teknik Şartnamede belirtilen 19 iş kalemi )
İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 03/08/2021 tarih
saat: 11:30’te yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS
MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 03.08.2021 tarih ve saat: 11.30’e kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis
Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL veya banka hesaplarına işin konusu (adı) ve ihale kayıt
numarası yazılması zorunlu olup; IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD işletmesi 1. Bölge
Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü hesabına KDV Dahil 100 TL bedeli yatırılmak
kaydıyla temin edilebilir.
Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi
değildir.
6241/1-1
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PA4 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN ÜZERİNDE BULUNAN ARIZALI (128 ADET)
SİLİNDİR BAŞLIKLARININ TAMİR VE BAKIM HİZMETİ
SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden:
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan DE 24000 tipi dizel ana
hat lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi dizel motor üzerinde bulunan arızalı (128 adet) silindir
başlıklarının (Teknik Şartnameye göre) tamir ve bakım hizmeti satın alınacaktır.
İhale Kayıt No

: 2021/396923

İdarenin:
a) Adresi: Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/3 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 51
c) Elektronik Posta Adresi

: afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr

1-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye
Müdürlüğünde bulunan DE 24000 tipi dizel ana hat lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi dizel
motor üzerinde bulunan arızalı (128 adet) silindir başlıklarının (Teknik Şartnameye göre) tamir ve
bakım hizmeti alım işidir.
2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 30/07/2021 günü saat 10/30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü
GAR/AFYONKARAHİSAR

adresinde

veya

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr

internet

sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif
zarfının içerisinde sunulması gereklidir.
5-Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6227/1-1
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DAĞITIM MERKEZİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İhtiyacı Olarak Dağıtım Merkezi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında
Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İKN
: 2021/391098
1-İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090
ZONGULDAK
b) Telefon Numarası
: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT)
c) Faks numarası
: 0 372 251 19 00
2-İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Dağıtım Merkezi, 1 kalem
b) Teslim Yeri
: Armutçuk TİM iş sahası.
c) Teslim Tarihi
: Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 23/08/2021 Pazartesi saat 15:00
c) Dosya No
: 2143033
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
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i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler: Firmalar teklifleri ile birlikte;
-Teklif edilen hücrelerin yerleşim planları ve görünüş çizimleri
-Teklif edilen hücreler ve teçhizatlar ait teknik broşürleri
-Teklif edilen hücrelere ait tip ve test raporları (Güncel mevzuata göre olacaktır)
-Teklif edilen akım ve gerilim trafolarına ait tip ve test raporları (Güncel mevzuata göre
olacaktır)
-Teklif ettikleri panoların akredite olmuş bir laboratuvarda yapılmış tip deney raporlarını
veya sertifikalarını
-Teklif edilen Pano ve içindeki tüm şalt malzemeler için ürün özelliklerini içeren teknik
çizim ve kataloglarını, verecektir.
5-İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz
Sterlini (UK £) olarak vereceklerdir.
6-İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır.
7-İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 23/08/2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu
değildir.
9-İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine,
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
13.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
6109/1-1
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KONİK KURUTUCU BAĞLI EKİPMANLARI İLE ALIMI VE KURULUMU
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden

:

Konik Kurutucu Bağlı Ekipmanları ile Alımı ve Kurulumu 4734 KİK 3-g istisna
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2021/400865

a) İdarenin Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii
03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) İdareniz Telefon ve faks numarası

: 2726126660 - 2726125667

c) İdareniz Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

ç) İhale Konusu Malın Niteliği, türü ve miktarı : Konik Kurutucu Bağlı Ekipmanları İle
Alımı ve Kurulumu
d) İhale Konusu Malın Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğü

e) İhalenin Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar

f) İhalenin Tarihi ve saati

: 04/08/2021 Çarşamba günü saat 14:30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
serbesttir.
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MARMARAY, BAŞKENTRAY VE YHT HATLARINDAKİ MUHTELİF ALANLARIN
REKLAM AMAÇLI İŞLETİLMEK ÜZERE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KİRALANMASI İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TCDD'YE Ait Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Muhtelif Alanların Reklam
Amaçlı İşletilmek Üzere Üçüncü Şahıslara Kiralanması İşi
1- TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Muhtelif Alanların Reklam
Amaçlı İşletilmek Üzere Üçüncü Şahıslara Kiralanması işi, Yıllık KDV hariç 3.150.000,00-TL
(üçmilyonyüzellibintürklirası) Muhammen bedel üzerinden kiralanması üzere “Kapalı Teklif
Usulüne” göre tekrar ihalesi yapılacaktır.
2- İhale 10.08.2021 tarihinde saat 14.00’da TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca “Hacı Bayram Mahallesi
Hipodrom Caddesi No:3 06050 Altındağ/ANKARA’’ adresinde yapılacaktır.
3- İhale konusu kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 YIL geçerli sözleşme
akdedilecektir.
4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
5-İhaleye ait dokümanları TC DEVLETDEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Dairesi Başkanlığı’nda ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin
“www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.
6- İhaleye Katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 94.500,00-TL (doksandörtbinbeşyüztürklirası) alınacak olup,
nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az
1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )
b) İhale şartname bedeli KDV hariç 2.000,00-TL (İkibintürklirası) olup, şartnamenin satın
alındığına dair makbuz,
c) TCDD Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki muhtelif Alanların Reklam Amaçlı
İşletilmesi üzere üçüncü şahıslara kiraya verilmesi işine ait idari şartnamesinde İhaleye Katılmaya
İlişkin Hususlar bölümünde istenen belgeler,
7- Teklif Mektubu,
8- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 10.08.2021 günü saat 14.00’a kadar
TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Taşınmaz İhale
Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
9- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde
yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
10- Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ihaleye katılım olmaması veya teklif edilen bedellerin
komisyonca uygun görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir. Kapalı Teklif Usulü ile yapılan
ihaleye tek katılım olmuş veya geçerli tek teklif kalmış ise Pazarlık Usulü ile ihale devam edecek
olup, ancak; pazarlık usulünden sonuç alınamaması ve Komisyonunca uygun görülmesi halinde;
Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK USULÜ 48 (ç) maddesi
uygulanacaktır.
- İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 25.08.2021
günü, saat 14.00’da,
- Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda
09.09.2021 günü, saat 14.00’da,
- Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması
durumunda son kez 24.09.2021 günü, saat 14.00’da pazarlık usulü uygulanacak olup, talipli
çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.
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11- TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale
Kanunu”na tabi değildir. Bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye
ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Ancak, yasak fiil
veya davranışlar ile ceza ve ihalelerden yasaklanma gibi hususlarda 4734 ve 4735 sayılı Kanunun
ilgili maddeleri uygulanacaktır. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen
kabul ve taahhüt etmişlerdir.
İlgililere duyurulur.
ADRES:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emlak Dairesi Başkanlığı
Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ / ANKARA
TEL: 0 312 520 42 38/4408
FAKS:0 312 520 62 08
6276/1-1

—— • ——

UPLC CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
1 ADET UPLC CİHAZI ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif
alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2021/398495
1-İdarenin
a) Adresi
: İhsaniye
Mahallesi
Kızılhöyük
Mevkii
03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet UPLC cihazı alımı
b) Teslim yeri
: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati
: 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 14.30
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. Bu İhale ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK 3-g Bendi
Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
6289/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇUKUROVA
ÇAĞDAŞ)
VAKFEDENLER : LUTFİ HASOĞLU, HASAN ŞANLI, ABDÜLMECİT BASKIN,
MAZLUM GİZER, ZÜHAL KARAMEHMET, ÇETİN SARI, AYDAN DİRİK, BARIŞ
SARIBAŞ, GÜLNUR KARMUTOĞLU, İREM YARPUZ, SEHER ÖZKARDEŞLER,
BİLGEHAN GÜÇTİMUR, ORÇUN ÇADIRCI, UĞUR PİŞMANLIK, ALİYE ALTUNBİLEK,
ALİ CERRAHOĞLU, EBRU BACAKSIZLAR, GAMZE UĞUZ AYTAŞ, GÜLKIZ TULAY,
HAKAN AYTAŞ, NİKİ ALEKSOĞLU, OSMAN HOMURLU, ÖMER ÖVER, ÖZCAN
KAHRAMAN, SELÇUK DİRİK, SEMİH YÜKSEL, ÜNZİLE KURU, YEŞİM SANCAKTAR
İÇGÖREN, HÜLYA ATAKAN, CENGİZ DOĞAN, CAN KALAĞOĞLU, BELGİN GÜLER
ÖZÇELİK, HİKMET ÖZ, SÜHENDAN ŞİMŞEK, BELGİN AYDIN, HAFİZE BİLGENOĞLU,
KEMAL KARAYILAN, TESLİME NURLU ERKAN, GÜLSEYRAN KESKİNASLAN, ÜNAL
KUŞ, CEM BÜYÜKKELLECİOĞLU, MEHMET OFLAZOĞLU, MENEL HÜZMELİ, EMEL
SIKAR GENÇ, CAVİDAN DEMİRAĞ, ESER AFACAN, MEHMET YAROĞLU, BEDRETTİN
GÜNDEŞ, GANİME KARABUCAK, HÜSEYİN NURİ DOĞAN, İSMAİL SEFA ÖZLER,
SERDAL SAMANCIOĞLU, HÜSEYİN ELMAS, HALİL GÖK, YÜKSEL YILDIRIM, BİLAL
BİLİCİ, ABDULLAH DÖRTLEMEZ, GÜZİN ATIL, ASLI ÖZYAR MİZRAHİ, EMİNE
BERİKA İPEKBAYRAK, SAVAŞ İNANDIOĞLU, FERİT RESMİ, ORHAN EKİNCİ,
TANSEL TÜRKDOĞAN, RAHİME KORKUT, SERAP BUYURGAN, MUTLUHAN TAŞ,
MEHMET BURHAN KARAÇAM, AYŞE YETMEN, MEHMET SEYMAN, ATIF SOĞUKSU,
AYKUT YILDIRIM, SEMİH ÖZSU, MEHMET GÖKTEPE, AYÇA MAYA BİLİCİ, MEHMET
LUTFİ ŞEN, GAYE DONAY, BEDRİ BAYKAM, ABDURRAHMAN VEYİS ATEŞ, SEVDA
MENGİ, KAYHAN ERTÜRK, NECMETTİN EŞKİ, ERSİN KAYIKÇI, BELGİN DÖVEN, ALİ
İHSAN ÖKTEN, ALİ HAYATİ MİSMAN, AHMET NEJAT, ŞEVKİ CENK DÜZYOL, SEVGİ
MELİHA KARAY, ÜMİT ASLAN, MUSTAFA DULDA, EKREM KAHRAMAN, EKREM
KADAK, ÖZGE BULUT MARAŞLI, AHMET ALTINEL, BÜLENT KAYA, ALİ
KARAOĞLAN, İSAK DÜENYAS, ABDULLAH TOK, AYTUĞ ATICI, OLDAÇ GÖK,
AHMET APAK, DANYAL ORAL ÇALIŞLAR, HASAN ŞEMSİ, MEHMET İNAL, OZAN
VARAL, MEHMET CAN AKYOLCU, AHMET HAKAN KÜRKLÜ, BURHANETTİN
KOCAMAZ, ALİ BOLTAÇ, MUSTAFA MEHMET GÜNYELİ, TÜLİN KANUN,
ABDULLAH ŞEN, MESİAD MERSİN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ.
VAKFIN İKAMETGAHI: MERSİN
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2021 tarihinde kesinleşen, 30.03.2021
tarihli ve E:2021/152, K:2021/182 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Başta Çukurova Bölgesinin sosyal, ekonomik, kültürel vb. kalkınma
dinamiklerini de esas almak ve toplumumuza sosyal, ekonomik, kültürel uyumun sağlayacağı
yararlar da gözetilmek suretiyle günümüz çağdaş sanatı ile tarihsel, geleneksel ve modern sanatın
temel sanat eserlerini bölgesel kültürel bir koleksiyonda bir araya getirmek ve vakıf senedinde
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanbinTL) nakit.
YÖNETİM KURULU: ABDULLAH DÖRTLEMEZ, AYDAN DİRİK, EKREM
KAHRAMAN, HASAN ŞEMSİ, HÜLYA ATAKAN, H. NURİ DOĞAN, OSMAN HOMURLU,
ÖZGE BULUT MARAŞLI, SEMİH ÖZSU, SEMİH YÜKSEL, TANSEL TÜRKDOĞAN
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları; İçel Sanat Kulübüne, Tarsus Kent
Kültür Sanat Derneğine (TARSADER) ve Tarsus Ressamlar Derneğine eşit olarak intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
6262/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021,
28.06.2021, 29.06.2021 ve 30.06.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen ve lisansı iptal edilen tüzel kişiler:
03.06.2021 tarihli ve 10243-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Uzunburun Biyogaz Tesisi”
1
projesi için, 14/07/2045 tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 1 (bir) ay, 11
(onbir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-2 sayılı Kurul Kararı ile;
RDF Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “RDF Biyokütle Enerji Santrali”
2
projesi için, 31.12.2031 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 6 (altı) ay, 28
(yirmisekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Karakeçili Biyogaz Enerji ve Gübre Üretim Tic. San. A.Ş.’ye “Karakeçili Biyogaz Tesisi”
3
projesi için, 03/06/2070 tarihine kadar geçerli olacak, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim
lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-8 sayılı Kurul Kararı ile;
4 İstyap Gayrimenkul Müh. İnş. ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Akça HES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-9 sayılı Kurul Kararı ile;
5 Çiçek Dağı Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Aktaş HES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Agen Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne "Gök HES" üretim tesisi için
verilen 20/09/2012 tarihli ve EÜ/4027-6/2431 numaralı üretim lisansı 03/06/2021 tarihi
6
itibariyle sonlandırılarak, Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne
"Gök HES" üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl, 3 (üç) ay, 17 (onyedi) gün süreli eskisinin
devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-11 sayılı Kurul Kararı ile;
7 Gölmar Madencilik İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Gölmarmara
HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10243-20 sayılı Kurul Kararı ile;
Eber Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Eber RES” üretim tesisi için verilen 01/02/2011
tarihli ve EÜ/3061-3/1809 numaralı üretim lisansı 03/06/2021 tarihi itibariyle
8
sonlandırılarak, Ova Enerji Anonim Şirketi'ne “Eber RES” üretim tesisi için, 38
(otuzsekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 29 (yirmidokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni
üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Arel Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik Üretimi Limited Şirketi’ne “Arel
9
Yenilenebilir Enerji Zonguldak BES” projesi için, 10 (on) yıl, 6 (altı) ay, 28 (yirmisekiz)
gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-2 sayılı Kurul Kararı ile;
10 ZNP Biyokütle Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “ZNP Biyokütle Elektrik
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-3 sayılı Kurul Kararı ile;
11 Kunkka Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kunkka BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli
üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-4 sayılı Kurul Kararı ile;
12 Aslan Biyokütle Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Aslan Biyogaz” projesi
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
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03.06.2021 tarihli ve 10250-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Armatec Enerji ve İnşaat Limited Şirketi’ne “Armatec BES” projesi için, 29 (yirmidokuz)
yıl, 9 (dokuz) ay, 9 (dokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Ordu Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Ordu
Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 20 (yirmi) yıl süreli üretim lisansı
verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-7 sayılı Kurul Kararı ile;
Genç Grup Enerji Maden Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “HEG” jeotermal
santralı projesi için, 29/07/2050 tarihine kadar geçerli olacak, 29 (yirmidokuz) yıl, 1 (bir)
ay, 26 (yirmialtı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Orsa Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Hamsi RES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Ruzen Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Çerkeş RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-11 sayılı Kurul Kararı ile;
Ruzen Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Karamürsel RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Çandarlı RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Çandarlı RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
03.06.2021 tarihli ve 10250-14 sayılı Kurul Kararı ile;
Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Çandır RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Üregen Enerji Elektrik İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne “Üregen Enerji Biyogaz Tesisi”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Bekmezci Enerji Anonim Şirketi’ne “Bekmezci Biyogaz Enerji Santrali” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Elen Elektron Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne, elektrik enerjisinin toptan ve perakende
satışı faaliyetinde bulunabilmesi için 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Eydinco Enerji Anonim Şirketi’ne, elektrik enerjisinin toptan ve perakende satışı
faaliyetinde bulunabilmesi için 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-11 sayılı Kurul Kararı ile;
MBH Enerji Elektrik Tedarik Anonim Şirketi’ne, elektrik enerjisinin toptan ve perakende
satışı faaliyetinde bulunabilmesi için 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, onaylı sınırları içerisinde
dağıtım faaliyeti göstermek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB Dağıtım Lisansı
verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10251-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Hameka Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.’ye “Karayel HES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
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10.06.2021 tarihli ve 10260-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Cod Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Pınarbaşı Biyogaz Enerji Santrali”
projesi için, 28 (yirmisekiz) yıl, 3 (üç) ay, 7 (yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Hisar Biogaz Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi’ne “Hisar Biyogaz” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-4 sayılı Kurul Kararı ile;
FMH Enerji Ticaret Limited Şirketi’ne “Karaman Biyokütle Santrali” projesi için, 10 (on)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Tillo Enerji Çevre Temizliği İnşaat Gıda ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne
“Tillo BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Türkmen Beyi Solar Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
“Türkmenbeyi BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-7 sayılı Kurul Kararı ile;
Tohma Biyogaz Enerji Limited Şirketi’ne “Tohma BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Ser-er Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’ye “Kozan HES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008
tarihli ve EÜ/1904-53/1361 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin alınan
07/01/2021 tarihli ve 9962-12 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır. Lisans yürürlüktedir.
10.06.2021 tarihli ve 10260-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Erciyes RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10262-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Dharma Enerji Tarım ve Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi’ne “Dharma Biyogaz Enerji
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10262-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Büyük Şişmanlar Yumurta ve Gıda Maddeleri Ticaret Ltd. Şti.’ne “Büyük Şişmanlar
Biyogaz Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10262-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Çekerek Enerji ve Gübre Üretimi A.Ş.’ye “Çekerek Biyogaz Tesisi” projesi için 28
(yirmisekiz) yıl, 9 (dokuz) ay, 6 (altı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
10.06.2021 tarihli ve 10262-7 sayılı Kurul Kararı ile;
Difer Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Miskevank RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10263-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Arten Biyoenerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Arten BES” projesi için, 29
(yirmidokuz) yıl, 2 (iki) ay, 1 (bir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10263-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Tauros Biyoenerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Tauros BES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10263-17 sayılı Kurul Kararı ile;
Unigaz Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı
verilmiştir.
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17.06.2021 tarihli ve 10263-23 sayılı Kurul Kararı ile;
Öz-Yel Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Gaziosmanpaşa RES” üretim tesisi için
verilen 18/01/2012 tarihli ve EÜ/3648-20/2219 numaralı üretim lisansı 17/06/2021 tarihi
itibariyle sonlandırılarak, Resistanbul Enerji Anonim Şirketi’ne “Gaziosmanpaşa RES”
üretim tesisi için 17/06/2021 tarihinden itibaren, 39 (otuzdokuz) yıl, 7 (yedi) ay, 1 (bir)
gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10270-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Resumut Enerji Anonim Şirketi’ne “Karaman RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli
üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10270-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Ataseven Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Atares-1 RES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10270-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Ataseven Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Atares-2 RES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10271-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Mir Global Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayseri Biyogaz Tesisi” projesi için, 19/02/2050
tarihine kadar geçerli olacak, 28 (yirmisekiz) yıl, 8 (sekiz) ay, 2 (iki) gün süreli üretim
lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10271-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Eğribayat Güneş Enerjisi Üretim Anonim Şirketi’ne “Gürün Elektrik Üretim Tesisi”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10271-3 sayılı Kurul Kararı ile;
As Koç Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “As
Koç Karabiga BES” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10271-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Biogerm Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Biogerm BES” projesi için,
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-1 sayılı Kurul Kararı ile;
EYD Enerji Yatırım Danışmanlık Ticaret A.Ş.’ye “Amasya Çöp Gaz Santrali 2” projesi
için, 10/12/2038 tarihine kadar geçerli olacak, 17 (onyedi) yıl, 5 (beş) ay, 23 gün
(yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-2 sayılı Kurul Kararı ile;
5ER Enerji Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi’ne “5er Biyokütle Santrali” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-3 sayılı Kurul Kararı ile;
ITC Bursa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Uludağ Itc Enerji Üretim
Tesisi” projesi için, 18 (onsekiz) yıl, 8 (sekiz) ay, 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı
verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-4 sayılı Kurul Kararı ile;
İlkim Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İlkim Enerji” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Atlas Biyogaz Elektrik Anonim Şirketi’ne “Elazığ Hibrit BES/GES” projesi için,
03/06/2051 tarihine kadar geçerli olacak, 29 (yirmidokuz) yıl, 11 (onbir) ay, 17 (onyedi)
gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Turgutlu Biyogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Manisa Biyogaz Enerji Üretim
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
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17.06.2021 tarihli ve 10272-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Erbir Enerji Doğalgaz İnşaat Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Uludere Barajı ve HES”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Umas Elektrik Enerji Üretim Limited Şirketi’ne “Göngele HES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
17.06.2021 tarihli ve 10272-15 sayılı Kurul Kararı ile;
Alares Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Alares-2 RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Gireniz Enerji Anonim Şirketi’ne “Akalan Biyogaz Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Biokütle Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Sinop Çöp Gazı Elektrik Üretim
Tesisi” projesi için, 11/12/2040 tarihine kadar geçerli olacak, 19 (ondokuz) yıl, 5 (beş) ay,
17 (onyedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Ono Enerji Endüstriyel Proses Sistemleri ve Otomasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne
“Ono Enerji Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim
lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-4 sayılı Kurul Kararı ile;
R Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama
Biyogaz Tesisi” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-14 sayılı Kurul Kararı ile;
Arb Global Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Morgedik HES”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10274-19 sayılı Kurul Kararı ile;
Balay Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Gönen RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kastamonu OSB BES”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Balıkesir BES Tesisi”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Mcr Enerji İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “MCR Piroliz BES” projesi için, 49
(kırdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Alcor 1 Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Niksar Biyokütle Enerji Üretim Tesisi” projesi
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Alcor 2 Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Ardahan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Alcor 3 Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Kütahya Biyokütle Enerji Üretim Tesisi”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-7 sayılı Kurul Kararı ile;
Gazi Biyogaz Üretimi Anonim Şirketi’ne “Gaziantep Bağbaşı Biyogaz Enerji Üretim
Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
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24.06.2021 tarihli ve 10285-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Şanlı Biyogaz Enerji ve Sanayi Anonim Şirketi’ne “Şanlı Biyogaz Tesisi” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Rüyam Enerji Geri Dönüşüm Makina ve Üretim Limited Şirketi’ne “Rüyam Enerji”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-10 sayılı Kurul Kararı ile;
BBRC Madencilik İnşaat Enerji Petrol Anonim Şirketi’ne “BBRC Erzurum Enerji Üretim
Tesisi” projesi için, 27/10/2045 tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 4 (dört)
ay, 3 gün (üç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-11 sayılı Kurul Kararı ile;
SK Gold Company Mücevherat Madencilik İthalat İhracat Anonim Şirketi’ne “Paşayiğit
BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Fortis Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Karamanlı BES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10285-19 sayılı Kurul Kararı ile;
PSP Mühendislik Enerji Danışmanlık Makina Tasarım İmalat Ticaret Limited Şirketi’ne
“Gökçeler Barajı HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10286-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Bigan Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’ne “Bigan Enerji Biga BES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10286-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Maviiz Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi’ne “Ovakent
Biyogaz Enerji ve Kompost Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı
verilmiştir.
24.06.2021 tarihli ve 10286-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Kaan On Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Tellioğlu Biyogaz” projesi için 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
28.06.2021 tarihli ve 10287-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Ekolojik Enerji Anonim Şirketi’ne “Çorlu BES” projesi için, 24/09/2057 tarihine kadar
yürürlükte olacak, 36 (otuzaltı) yıl, 2 (iki) ay, 26 (yirmialtı) gün süreli üretim lisansı
verilmiştir.
28.06.2021 tarihli ve 10287-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Elerji Enerji Gübre Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Elazığ BESİ OSB
Biyogaz Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
28.06.2021 tarihli ve 10287-3 sayılı Kurul Kararı ile;
DHH Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “DHH BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli
üretim lisansı verilmiştir.
28.06.2021 tarihli ve 10287-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Full Force Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Full Force Yenice
Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 25/05/2038 tarihine kadar geçerli olacak 16
(onaltı) yıl, 10 (on) ay, 27 (yirmiyedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
28.06.2021 tarihli ve 10288-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Ribelkent Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne
“Ribelkent Biyokütle Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı
verilmiştir.
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29.06.2021 tarihli ve 10290-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Tema Fide Biyogaz Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Tema
Fide Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı
verilmiştir.
29.06.2021 tarihli ve 10290-2 sayılı Kurul Kararı ile;
MZF Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “MZF Biyokütle Santrali” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
29.06.2021 tarihli ve 10290-3 sayılı Kurul Kararı ile;
NFY Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “NFY Biyokütle Santrali” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
30.06.2021 tarihli ve 10302 sayılı Kurul Kararı ile;
SAREN Sargın Enerji Yatırımları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “SAREN
Sargın Enerji Tesisi” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
30.06.2021 tarihli ve 10305-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Süvari Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Süvari BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli
üretim lisansı verilmiştir.
6251/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.06.2021 Kararıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişi:
17.06.2021 tarihli ve 10265-1 sayılı Kurul Kararı ile;
1 TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi’nin 31/08/2006 tarihli ve DAĞ/954-10/20401 numaralı
dağıtıcı lisansının süresi 31/08/2036 tarihine kadar uzatılmıştır.
6251/2/1-1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10.06.2021 ve 30.06.2021 tarihli Kararlarıyla
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans
verilen tüzel kişiler:
10.06.2021 tarihli ve 10256 sayılı Kurul Kararı ile;
1 Minacılar Lpg Depolama Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle LPG dağıtıcı
lisansı verilmiştir.
30.06.2021 tarihli ve 10294 sayılı Kurul Kararı ile;
2 Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli
LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03.06.2021 tarihli Kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan
tüzel kişi:
03.06.2021 tarihli ve 10246 sayılı Kurul Kararı ile;
Karadeniz Lpg Depolama ve Deniz Terminali Ticaret Anonim Şirketi’nin 06/07/2006
1
tarihli ve LPG-DPO/820-1/05285 numaralı LPG depolama lisansının süresi
06/07/2036 tarihine kadar uzatılmıştır.
6251/3/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana
konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte /

Bölüm / Program /

Kadro

Yüksekokul/ Enstitü

Anabilim Dalı

Sayısı

Bilgisayar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mühendisliği

2

(İngilizce)
Endüstriyel Tasarım
(İngilizce)

1
1

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

1
1

Kadro Unvanı
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi

Uzmanlık Alanı
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı
Bilim ve Mühendislik, Enformatik
Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri
Tasarımı
Özel Eğitim, Eğitim Bilimleri
Nöroloji (Tıp)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp)

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6236/1/1-1

—— • ——

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.
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Öğretim
Elemanı

Alanı

ALES/YDS
Eş Değeri
Puanı

ALES
Puan
Türü

Ek
Açıklamalar

1

Endüstriyel Tasarım ve / veya Endüstri Ürünleri
Tasarımı alanında lisans mezunu olmak. Endüstriyel
Tasarım ve / veya Endüstri Ürünleri Tasarımı
alanında yüksek lisanstan mezun olmak. Mimarlık, İç
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel
Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından
birinde doktora yapıyor olmak.

ALES:70
YDS:85

SAY

Öğr. Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi
: 11.07.2021
Son Başvuru Tarihi
: 03.08.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 05.08.2021
Sözlü Sınav Tarihi
: 09.08.2021
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 11.08.2021
Yazılı Sınav Tarihi
: 13.08.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi
: 16.08.2021
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İSTENEN BELGELER
1-Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim
bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2-YÖK formatlı özgeçmiş.
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5-Adli Sicil Kaydı Belgesi
6-Lisans /Yüksek Lisans/Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından
Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7-Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8-ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
11-Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12-Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı
Açık Rıza Metni.
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin
www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6236/2/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

–– Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

10

–– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

13

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz Müzik ve Görsel
Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

14

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

18

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

55

c - Çeşitli İlânlar

65

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

86

DUYURU
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.

