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YÖNETMELİKLER

Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eği-

tim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
d) Kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık ders programında yer alan teorik ve/veya teorik

artı yarım uygulama saatinden oluşan kredi değerini,
e) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
g) Türkçe yeterlik belgesi: Uluslararası öğrenciler için Bartın Üniversitesi Türkçe Öğ-

retim Uygulama ve Araştırma Merkezi veya YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca
düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belgeyi,

ğ) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
i) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Açılması, Uygulanması ve Öğretim Dili

Eğitim programlarının açılması ve uygulanması
MADDE 4 – (1) Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların açılması, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurullarının veya disiplinler arası açılacak programlarda enstitü müdürünün
teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır ve YÖK Baş-
kanlığının onayına sunulur. Enstitü kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma
merkezleri ile iş birliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir. 

(2) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanma-
sına ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla uygulamaya konulur.

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve

Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen bir
yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe ve İngilizce olabilir. Danışmanın ve enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek
görülen hallerde bir tezin İngilizce dışında bir yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir.
Lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler bu dilde
tamamlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurt Dışı Öğrenci Değişimi,

Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 6 – (1) Enstitüdeki eğitim programlarına öğrenci alınması, kontenjanları, baş-

vuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar dönem
başında anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ve Se-
natonun onayından sonra Üniversitenin ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

(2) Lisansüstü program kontenjanları YÖK tarafından belirlenen azami danışmanlık
sayısı ile önceki yıllardaki doluluk oranları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) Başvuruya ilişkin genel koşullar aşağıda belirtilmiştir:
a) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, mezuniyet

not durum ve varsa yabancı dil belgelerini, ilanda belirtilen ve değerlendirilmesinde yarar gör-
dükleri diğer kişisel bilgileri ile istedikleri programa başvururlar. Başvurular elektronik ortamda
yapılır. Adayların başvuru kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yürütülür.

b) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir.
Askerlik durumu için adayların beyanı esas alınır.

c) Uluslararası öğrenciler ile güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitü-
lerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diplomaları için uluslararası öğrenciler ha-
riç, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine
sahip olmak gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-

vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ilan koşullarında Senato tara-
fından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları
ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının
enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adaylar için,
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. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta
yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne
bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. 

c) Varsa YÖKDİL, YDS veya eşdeğerindeki belgeyi sunmak.  
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması barajı, ALES ve yabancı dil koşulu aran-

maz.
(4) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ya da hazırlık sınıfları hariç en az on

dönem süreli tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına, yüksek lisans
derecesine veya Sağlık Bakanlığınca ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.
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b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise
YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.

ç) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ilan
koşullarında Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans dip-
lomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 puana sa-
hip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde
benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar,
enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş
hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının
doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme iş-
lemleri için, Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya dok-
tora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan,
puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. 

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

e) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı
istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.  

(5) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları ve esasları şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya

yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 76,66 lisans
mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES
sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel
puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile ilan koşullarında be-
lirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası 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. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel ye-
tenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dalla-
rındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üni-
versitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
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1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (otizm spektrum bozuklu-
ğu/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.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. YÖK yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.   

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce
yapılır. Bilim sınavına girmek zorunludur. Bilim sınavına girmeyen adayların başarı notu he-
saplanmaz. Bilim sınavının yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya
eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve sözlü
sınav şeklinde yapılması halinde başarı puanında esas alınacak bilim sınavı puanının değer-
lendirilmesinde yazılı sınav notunun %15’i, sözlü sınav notunun %5’i alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, başarı
notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır.
Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde değer-
lendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, sözlü sınav notunun %10’u alınır.

ç) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilim sınavı uygulanmaz, baş-
vuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjanlar dâhilinde programlara
yerleştirilir.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı puanı
100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek
lisans programlarına kabul edilir. 

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sı-
navı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL
veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede
100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına
göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Bilim sınavının yazılı
ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde başarı puanında esas alınacak bilim sınavı puanının
değerlendirilmesinde yazılı sınav notunun %15’i, sözlü sınav notunun %5’i alınır.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si
ve sözlü sınav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans
not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u
alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir.
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Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağ-
layanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir.

g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim
sınavı notu, yabancı dil sınav puanı, ALES/temel tıp puanı ve mezuniyet notu fazla olana ön-
celik verilir. Belirtilen kriterlerin değerlendirmede yer almaması durumunda mezuniyet tarihi
yeni olana öncelik verilir.

ğ) Lisansüstü bilim sınavı sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden iti-
baren üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav
jürisi, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlen-
mesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın ne-
ticesi öğrenciye bildirilir.

h) Afet ve salgınlarda adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğ-
renci kabulüne ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Senato tarafından değiştiri-
lebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler, yüksek lisans prog-
ramları için lisans programlarından, doktora programları için lisans veya yüksek lisans prog-
ramlarından alınabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler; ilgili lisansüstü programını tamamla-
mak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez, mezuniyet not durum belgesinde gösterilir,
ağırlıklı not ortalamasına katılmaz ve kredi yükünden sayılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Bu durumda öğrencinin bu dönemi öğrencilik süresine dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili ders kaydı, devam, sınavlar, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda öğrenim gördüğü ilgili programın
esasları uygulanır.

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

(7) Süresi içerisinde bilimsel hazırlık öğrencilerinin aldıkları tüm dersleri başarmış ol-
maları gerekir.

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

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. 
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(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; akademik takvimde belirtilen
sürede, lisans mezuniyet/öğrenci belgesi ve not durum belgesinin onaylı örneklerini ekledikleri
dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde aldıkları ders-
lerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrenci statüsünde alınan
derslerin saydırılması, öğrenci danışmanı ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik sta-
tüsü kazanılan lisansüstü programının süresine dâhil edilmez.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve
bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğren-
cilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış ve
ayrılacağı programdaki uzmanlık alan dersi hariç tüm sınavlarını başarmış olan ayrıca yatay
geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek
lisansta 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora düzeyinde
100 tam not üzerinden en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciler, Üniversitede
yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; güncel ve onaylı olarak dilekçelerine ekleye-
cekleri ders içerikleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi ile derslerin başlama tarihinden
önce enstitüye başvurur.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda in-
celenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı karara bağlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile tez aşamasında olan yüksek lisans öğ-
rencileri gerekli görüldüğünde yeniden tez konusu belirlenmek, doktora öğrencileri ise gerekli
görüldüğünde yeniden doktora yeterlik ya da tez önerisi sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş
hakkından yararlanabilirler.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri ve notları öğrencinin transkriptine aynen
aktarılır.

(6) Yatay geçiş yapması uygun görülen öğrenciye derslerini tamamlamış olsa dahi ana-
bilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave dersler verilebilir.

Uluslararası öğrenci adaylarının kabulü ve değerlendirmesi
MADDE 12 – (1) Uluslararası adayların başvurularında bilim sınavı uygulanmayabi-

lir.
(2) Uluslararası öğrenciler;
a) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde; lisans genel not ortalamasına göre kontenjan

dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Bilim sınavı uygulanması durumunda
lisans başarı notu genel ortalamasının %80’i, bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
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b) Doktora öğrenimine kabulde; tezli yüksek lisans genel not ortalamasının %70’i,
YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil puanının %30’u he-
saplanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Bilim sınavı uygulanması
durumunda lisans başarı notu genel ortalamasının %50’si, bilim sınavının %20’si, YDS, YÖKDİL
veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil puanının %30’u alınarak hesapla-
nır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde; lisans genel not ortalamasına göre kon-
tenjan dâhilinde uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Bilim sınavı
uygulanması durumunda lisans başarı notu genel ortalamasının %80’i, bilim sınavının %20’si
alınarak hesaplanır.

(3) Uluslararası adaylarda Türkçe dil şartı aranmaz. Değerlendirme kriterlerine göre
başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır. Türkçe ye-
terlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim sü-
resinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(4) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(5) Türkçe öğretim yapan bir üniversiteden mezun olan adaylar için Türkçe yeterlik
belgesi koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci

değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle
öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde o dönem için ders kaydı yap-
tırmaksızın Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğren-
ciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü alınarak öğrenci ve anabilim dalı koordinatörleri tarafından yapılır. İki üniversite
tarafından imzalanan sözleşme ilgili değişim programı koordinatörlüğü tarafından enstitüye
gönderilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu dersler aynen kabul edilir ve alınan
notlar, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine
işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu
dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun gö-
receği dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) 8 inci maddeye göre kayıt hakkı kazananlar, kendilerinden istenen

belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek tezsiz
programlar hariç sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse
yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek
listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları
alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrenciler; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde ders seçimini yapar, danışmanın onayıyla ders kaydı tamamlanır. Ders kaydı yaptırıl-
mayan dönem, öğrenim süresine dâhildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler veya mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz.
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(4) Kayıt sildirmek için enstitüye yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü
yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim
ücretleri iade edilmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğrenci katkı payı
MADDE 15 – (1) Normal sürede öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı

alınır.
(2) Öğrenci, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci

katkı payını ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini tekrar eden

öğrenciler bütün derslerini geçmiş olmak koşuluyla dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı dö-
nem için bir dönemlik öğrenim ücretinin dörtte birini geçmemek koşuluyla enstitü yönetim
kurulunca belirlenecek ücreti öder.

Ders ekleme-ders silme
MADDE 16 – (1) Danışman öğretim üyeleri, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, her

dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde o dönemin eğitim program-
larında mevcut olan derslerden öğrencilerin ders seçimlerine ekleme yapabilir veya silebilir.
Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 AKTS’lik dersleri
aldıktan sonra alttan kalan başarısız veya eksik derslerini tamamlamak üzere iki derse kadar
ilave ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrenciler başarısız oldukları veya eksik tüm
derslerini üçüncü dönemde alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları 

Dersler
MADDE 17 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim

üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi ile belirlenerek enstitü yönetim ku-
rulu tarafından onaylanır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler; ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uy-
gulamaya konulur.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile li-
sansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitim sırasında alması
zorunludur.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Lisansüstü derslere en az %70 devam zorunluluğu vardır. Bu koşulu

yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğ-
renciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından izlenir.
Uzaktan öğretim programlarında ise devam gerektiren faaliyetler öğretimin sürdürüldüğü ilgili
birim kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar ara sınav, mazeret sınavı, genel ve bütünleme sınavından

oluşur. Ara sınav dönem içerisinde, genel sınav dönem sonunda yapılan sınavdır.
(2) Sınavlar; programda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak sınavlar yazılı, sözlü,

uygulamalı olabileceği gibi ödev ve proje değerlendirmesi şeklinde de olabilir.
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(3) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. En geç ara sınavların bitimini takip
eden hafta içerisinde müracaat edip ilgili enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğ-
renci, mazeret sınavına girebilir.

(4) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı
olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğ-

rencinin dönem içi çalışmaları ve ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem
çalışmaları ile ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı %40, genel sınav notunun katkı
oranı %60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun
100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması ge-
rekir.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri, seminer dersi, dönem projesi, uzmanlık alanı ve danış-
manlık dersleri YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

Başarı notları
MADDE 21 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir:
DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS  DOKTORA
Puan Not Katsayı Derece Katsayı Derece
90-100 AA 4,00  Pekiyi 4,00 Pekiyi
85-89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 3,50 İyi-Pekiyi
80-84  BB 3,00 İyi 3,00 İyi
75-79 CB 2,50 Orta-İyi 2,50 Orta-İyi
65-74  CC 2,00 Orta - -
0-64  FF 0,00 Başarısız - -
-   YT - Geçer - Geçer
Başarısız sayılan diğer notlar
MADDE 22 – (1) Başarısız öğrenciye durumuna göre;
a) DZ: Devamsız,
b) GR: Girmedi,
c) YZ: Yetersiz,
harf notlarından biri verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü

içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim üyesi, itirazı iki iş
günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğ-
rencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildi-
rilir.

Başarısız olunan dersler
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu ders-

leri tekrar alırlar. Zorunlu dersler dışındaki dersler için danışmanının onayı ile öğrenci, başarısız
olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Bir dersin AKTS’si ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağır-

lıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı
ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.
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Genel not ortalaması
MADDE 26 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edili-

şinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabil-
mesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden 75 veya 4,00 üzerinden 2,50; doktora
öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden 80 veya
4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir.

Ders saydırma
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olup tezli yüksek lisans

programına kayıt yaptıran ya da herhangi bir yüksek lisans ya da doktora programından mezun
olup yeniden başka bir programa kayıt yaptıranların mezun oldukları programlarda mezuniyet
kredisine dâhil olan dersler Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği içerikli ders hariç
yeni kayıt yaptırdıkları programlarda almaları gereken derslere ve kredilere dâhil edilemez.
Yalnızca mezun olunan tezsiz yüksek lisans programı ile aynı isimli bir tezli yüksek lisans
programına üç yıl içerisinde kaydolan öğrencinin en fazla dört dersi anabilim dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kredisine sayılabilir.

(2) Lisansüstü programdan ilişiği kesilip aynı veya farklı programa kayıt yaptıran öğ-
rencilerin ilişiğinin kesildiği programdaki derslerin kredi ve AKTS’si, anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla süreleri ile birlikte sayılabilir. Bu durumda 30-
59 AKTS aktarımı için bir yarıyıl, 60 AKTS ve yukarısı için iki yarıyıl öğrenim süresi tamam-
lanmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programında üstün başarı gösteren, genel not ortalaması en az

4,00 üzerinden 3,50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, kayıtlı ol-
duğu anabilim dalının tezli yüksek lisans programı varsa 7 nci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu
onayından sonra tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar, kayıtlı olduğu anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı varsa ana-
bilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun
olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tezli yüksek lisans programı, amacı ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı 21 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, bir seminer, danışmanlık, uzmanlık alanı derslerinden ve tez çalışmasın-
dan oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca lisansüstü dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden
en fazla iki ders öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dâhil edilebilir.
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(4) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden da-
nışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam
etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, azami süre ise
altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 26 ncı maddede yer alan genel not ortala-
masını sağlayamayan; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğ-
renci ilgili dönem sonunda bir sunum yapar. Bu sunum tez konusu ile ilgili de olabilir. Seminer
dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı
tarafından enstitüye iletilir. Seminer dersini almayan veya başarısız olan öğrenci, tez dönemine
geçemez.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın ba-
şında; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç derslerini tamam-
ladığı yarıyılın sonunda enstitüye önerir. Tez konusunu en geç derslerini tamamladığı yarıyılın
sonuna kadar enstitüye bildirmeyen öğrenci tez aşamasına geçemez. Tez danışmanı ve tez ko-
nusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin kadrosunda belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi bulunmaması
halinde; ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci  tez danış-
manı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ola-
bilir. İkinci tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim dalı/anasanat dalı baş-
kanlığına yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu değişikliği öğrencinin ve danışmanın talebi ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(6) Tezli Yüksek Lisans programlarında tez konusu bildirimi veya değişikliği yönetim
kurulu tarafından uygun görülen öğrenci ilgili karar tarihini takiben en erken dört ay sonunda
tez savunma sınavına girebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim

eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
ilgili form, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal
raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, ens-
titü yönetim kuruluna gönderilir.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Savunma sına-
vından önce enstitü yönetim kurulu kararıyla tezin jüri üyelerine dağıtımı danışman gözeti-
minde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form dolduru-
larak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih
ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katıla-
mama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta
içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ens-
titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay
içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim
kurulu kararına göre işlem yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile
enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüri ile tez sa-
vunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile tez savunma sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir. Sı-
nav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız buluna-
rak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma so-
nunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezden başarısız olan öğrencilerin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında
tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin azami süresinin
sona ermiş olması durumunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek
süre verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli

diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini istenen belgeler ile birlikte tez sa-
vunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun
edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu,
talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üni-
versitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet bel-
gesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

larda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tez-
siz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az
on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, en erken ikinci dönem başında dönem projesi dersini alabilir. Dönem pro-
jesi dersi kredisiz olup başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı dönem sonunda yazılı proje ve/veya raporu danışmanına teslim eder. Yazılı
proje ve/veya rapor danışmanın uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazısı
ile enstitüye gönderilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek li-
sans programına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en
çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora
derecesine sahip bir öğretim elemanını birinci yarıyılın başında ve/veya dönem projesini yü-
rütecek olan proje danışmanını konusuyla birlikte dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı dö-
nemde bildirir.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve diploması
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

Yeterlik sınavı,  anabilim dalı başkanlığı tarafından proje danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden
oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavına giremeyip proje danışmanı, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul
edilen öğrenci ise en geç on beş gün içerisinde sınav tarihi belirlenerek bir ay içerisinde tekrar
sınava alınır.

(2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da
sağlayan öğrenci dönem projesini istenen belgeler ile birlikte yeterlik sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve dönem projesi şekil yönünden uygun bulunan
tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezsiz
yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ve/veya
azami süresi içinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz.
Dönem projesinin danışman öğretim üyesi tarafından uygun görüldüğüne dair tutanağın ve
enstitü tarafından istenilen sayıda dönem projesi nüshasının ve/veya elektronik halinin, dönem
sonunda enstitüye bildirilmesi ve mezuniyet için gerekli olan diğer koşulları da sağlaması kay-
dıyla öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır. Azami süresi içerisinde dönem projesi danışmanı
tarafından başarısız olarak değerlendirilen ve/veya dönem projesi enstitüye teslim edilmeyen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında derslerini ve dönem projesini
başarıyla tamamlayarak mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciye uzaktan öğ-
retim tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek
lisans programlarında mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyet kararının
alındığı tarihtir.

(6) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer,
danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora prog-
ramı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kredi ve 300 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri,
yeterlik, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu 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. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora
kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programının süresi
MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami süre ise on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler
için on yarıyıl, azami süre ise on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
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için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede
yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında ba-
şarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını

ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
danışmanı birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönet-
mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık
işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması ko-
şuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu için-
den veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlığına
yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ya da anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde
yeni danışmanın onayı da aranır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla il-

gili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır. Doktora ye-
terlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren yeterlik sınavına gi-
rebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise
en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır ve belirtilen sürede
mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
enstitü yönetim kurulu 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. Doktora yeterlik komitesinde
herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler veya değişiklik talebi üzerine yeni üye teklifleri
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne önerilerek enstitü yönetim
kurulu kararıyla komite yenilenir.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan
öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sı-
navda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki
dönemde tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise
bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak
bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğ-
rencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç
en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde
başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın dilerse komite toplantılarına ka-
tılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (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 bir yazılı raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen
öğrenci başarısız sayılır ve üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız
olan ya da girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi sınavına giremeyip da-
nışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca
mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de
mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez tez
önerisi sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(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
enstitü ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiş-
tirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin onayı ile en
geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni
tez önerisi sınavına girer. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez öneri-
sinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 44 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar

dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az beş ay süre olması
gerekir. 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 belir-
lenir.

(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazereti
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci aynı dönemde veya kaydını yaptırmak kaydıyla
müteakip dönemde yeniden sınava alınır.

(4) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tezin adında tez
izleme komitesinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme

komitesi raporu sunulması gerekir.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman,

tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ilgili formu, ens-
titünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal raporunu ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze iliş-
kin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tezin jüri
üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine
dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Doktora tez savunma sınavının tarihi ve yeri anabilim/anasanat dalı başkanının öne-
risi üzerine enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğünce ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Mazereti nedeniyle jüriye
katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(5) Jüri toplantıları eksik üye ile yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek
üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir
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ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim
kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile
enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma
sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezinde başarılı olamayan öğrencinin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında
tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin azami süresinin
sona ermiş olması durumunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek
süre verilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer

koşulları da sağlayan öğrenci; tezini istenen belgeler ile birlikte tez savunma sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğ-
rencinin geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle başvurusu üzerine, enstitü yönetim kurulu
tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan
doktora öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra doktora diploması
almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından
belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 kredi
ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler için ise en az 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla on dört adet ders, uygu-
lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu 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) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Sanatta yeterlik programının süresi
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez
çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç
en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde
başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara 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
MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman
birinci yarıyılın başında atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması ko-
şuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içinden veya dışından doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.
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(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlığına
yazılı başvurusu üzerine veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim

eder/sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile ilgili formu, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı
intihal raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü
söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve
tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalış-
masının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-
lır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile
enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma
sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ens-
titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay
içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim
kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezinde başarılı olamayanlara talepleri üzerine ilişiğinin kesildiği anabilim dalında
tezsiz yüksek lisans programı olması halinde anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim
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kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye, tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin azami süresinin sona ermiş olması
durumunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve mezuniyet için 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) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını tez savunma sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından
belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlık 
MADDE 52 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisans-

üstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen
öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi
başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek
lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yük-
seköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde
yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. 

Lisansüstü sınavlar ve jüriler
MADDE 53 – (1) Yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için oluşturulan tez sa-

vunma sınav jürileri ile doktora programına kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavı, tez önerisi
sınavı, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi toplantısına ve lisansüstü bilim sınavlarına görev-
lendirilen danışman ve jüri üyelerinin kendi aralarında ve öğrencilerle üçüncü dereceye kadar
yakınlığının olmaması gerekir.

(2) Lisansüstü sınavların yüz yüze yapılması esastır. Ancak anabilim dalı kurul kararı
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla; yüksek lisans tez savunma sınavı, doktora yeterlik,
doktora tez savunma, doktora tez önerisi ve doktora tez izleme sınavları uzaktan katılımlı ya-
pılabilir. Bu yolla gerçekleştirilen sınavlara ait somut kanıtlar ile sınav tutanak formlarının ana-
bilim dalı başkanlığınca 21 gün içerisinde enstitüye gönderilmesi gerekir. 

(3) Sınava çevrim içi (video-konferans) yöntem ile katılan jüri üyelerine ücret öden-
mez.
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(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde lisansüstü sınavlara
katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler. Kayıt yenileyip tez öneri ve tez iz-
leme sınavları yapılmayan öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.  

Yayın şartı
MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin tez savunma sınavına girebil-

mesi için;
a) Tezli yüksek lisans programlarında; en az bir adet makalenin yayımlanmış ve yayıma

kabul edilmiş olması veya bir adet tam metin bildirisinin yayımlanmış olması,
b) Doktora programlarında; en az biri uluslararası indekslerde taranan dergilerde olmak

üzere iki adet makalenin yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması,
gerekmektedir. 
Kayıt dondurma ve ek süre
MADDE 55 – (1) Mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğren-

cinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar kaydı dondu-
rulabilir. Bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz ve farklı mazeretler nedeniyle dahi
uzatılamaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler; verilen süre bitiminden önce kayıt dondurma sebebi
ortadan kalkmış ise derslerin başlamasını takip eden bir ay içerisinde enstitüye yazılı olarak
başvuru yapar ve kayıt dondurma işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) Lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin süreleri 2016-2017 eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılından başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eği-
timlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce uzaktan öğretim tezsiz yüksek
lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin diplomalarında uzaktan öğretim ibaresi yer al-
maz.

(5) 2022-2023 akademik yılı güz yarıyılından önce tez savunma sınavına girecek öğ-
rencilere 54 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Üniversitesine bağlı enstitülerde” ibareleri “Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d)
ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Ana bilim dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde prog-
ramı bulunan ana bilim dalını,

c) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı öğ-
rencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik eden öğretim elemanını, 

ç) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
d) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü Yönetim Kurulunu,”
“g) Müdür: Enstitü Müdürünü,” 
“l) Akademik takvim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü akademik takvimini, 
m) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,
n) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı

için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki ya-
rıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,”

o) Enstitü Kurulu (EK): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ens-
titü Kurulunu, 

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Program: Bir ana bilim/ana sanat dalına bağlı olarak, o ana bilim/ana sanat dalı ile
aynı ya da farklı adla açılmış bulunan eğitim programını,

r) TİK: Tez İzleme Komitesini,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
“ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, mezun olduğu lisansüstü programa giriş-
teki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ve puan türüne bakılmaksızın ALES
puanı 70 olarak kabul edilir. Ancak başvurdukları programın puan türünde güncel ALES puanı
olanların talep etmeleri durumunda güncel puanları esas alınır.

b) Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “doktora” ibaresi
“lisansüstü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Enstitünün diğer program-
larından ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş
yapılabilir.”

“(3) Yatay geçiş başvurularının kabulüne veya reddine, başvurusu kabul edilen öğren-
cinin önceki programında almış olduğu derslerden hangilerine muafiyet verileceğine ilgili ana
bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Kurum dışından yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından başvurdukları programın %60’ı kadar dersten muaf tutulabilir. Doktora öğrencileri
daha önce kayıtlı oldukları kurumda yeterlik sınavına girmiş olsalar dahi, başvurdukları prog-
ramın derslerini tamamladıktan sonra yeterlik sınavlarına yeniden girerler.

(5) Kurum içinden yatay geçiş başvurusunda bulunanlar veya daha önce Üniversitenin
lisansüstü programlarından ders alanların başvurusu halinde, muafiyet işlemleri ilgili ana bilim
dalının kararı ile yapılır ve Enstitüye bildirilir. Bu kapsamda yapılacak muafiyet işleminde her-
hangi bir ders sınırlaması uygulanmayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“Yabancı dil sınavı 
MADDE 7 – (1) Yabancı dil ile öğretim yapılan bir lisans programından mezun olan

adaylar, yabancı dil şartı aranan bir yüksek lisans programına başvurduklarında yabancı dil
şartından muaf tutulabilir.

(2) Başvuru şartlarında yabancı dil kriteri olan bir yüksek lisans programına başvuran,
ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler,
ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kaydoldukları prog-
ramdan da bazı dersler alabilirler. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili
lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel ha-
zırlık programına kabul edilen öğrenciler için devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma ko-
şulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda 11/9/2012 tarihli ve 28408
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İlgili programdan alınan lisansüstü dersler
için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler 
MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğ-
renci olarak katılmasına izin verilebilir. Enstitüde ilgili dönemde açık olan dersler diğer yük-
seköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınamaz.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak
istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvur-
duğu dersi/dersleri açmış bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Özel
öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları Enstitü Yönetim Kurulunda gö-
rüşülerek karara bağlanır.
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(3) Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan ana bilim/ana
sanat dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri
almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı
tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tara-
fından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen veya ilan edilen günlerde yapılır. Kayıt
hakkı kazanan ancak mazeretleri nedeniyle ilan edilen tarihler arasında kayıt işlemlerini ta-
mamlayamayanların başvuruları, ilan edilen kontenjanı aşmamak koşuluyla Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretleri uygun bulunanlara; ders ekleme/bırakma süre-
sinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ensti-
tüler” ibaresi “Enstitü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “uygulanır.” ibaresi “ve yüksek lisans programlarından alacak oldukları derslerin de-
ğerlendirilmesinde ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olup, geçer not olarak S veya başarısız not olarak
U verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili
enstitüye” ibaresi “Enstitüye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mü-
dürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınavın yapılış tarihini takip eden yedi iş günü
içinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri Enstitü Yönetim Kurulunda yedi iş günü içinde
incelenir ve karara bağlanır. Sınav hakkı verilmesi durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından
iki hafta içerisinde sınav yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle (YÖK kararı, doğal afetler, doğum, bi-

rinci derece yakınının veya kendisinin hastalığı, askerlik, resmi görevlendirme, tayin, tutukluluk
hali, öğrencilik halini kaldırmayan mahkûmiyet, yabancı öğrencilerin vize alamaması ve ben-
zeri) öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs,
araştırma ortamı gibi bir olanakla karşılaşan öğrenciye, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıla kadar izin
verilebilir. Öğrencinin talebi halinde, bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. İzinli öğrenciler,
izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler. 

(2) İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dön-
meyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar
askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(3) İzinli sayılan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(4) Geçmiş döneme ilişkin borcu bulunan ve borcunu ödemeyen öğrencinin izin talebi

işleme alınmaz.
(5) İzin talebinde bulunan öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerine ilişkin esaslar

aşağıdadır:

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 19 Eylül 2021 – Sayı : 31603



a) Lisansüstü programlarda; kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin son
gününe kadar (son gün dâhil) olan süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıtlı ol-
dukları dönem (ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi) ücretinin %10’unu ödemek zorunda-
dır.

b) Yeni kayıtta, izin talebinin kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma haftasının
son gününe kadar yapılması halinde; izinli olunacak dönem/dönemlere ait ücretin %10’u alınır.
Kalan ücretler, öğrencinin tekrar eğitim-öğretime başladığı dönem ücretine sayılır.

c) Kayıt yenileyecek öğrencilerin ders ekleme-bırakma haftasında izin talebinde bulu-
nursa istenen dönem/dönemlere ait ücretin %10’u alınır. Kalan ücretler, öğrencinin tekrar eği-
tim-öğretime başladığı dönem ücretine sayılır.

ç) İzin başvurusunun ders ekleme-bırakma haftasından sonra yapılması halinde; içinde
bulunulan döneme ait ücretin tamamı alınır.

(6) Öğrenci, izin formunu Enstitü Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğüne imzalatarak
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim eder.

(7) İzin süresi tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans ve dok-
tora programında en fazla iki yarıyıl olabilir. İzinli öğrencinin, izinli olduğu süre, öğrenim sü-
resine dâhil edilmez. İzinli öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kaydını yaptırarak
kaldığı yerden öğrenimine devam eder.

(8) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrenciler hariç, öğrenci, izin süresi
içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz. Öğrenci, bu süre içerisinde başka üniversi-
telerden ders alamaz.

(9) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin
transferi, danışmanının ve ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü prog-

ramlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili
ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

(2) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, ba-
şarılı olduğu dersin yerine sayılacağı eşdeğer dersin öğretim planındaki kredi ve AKTS değer-
lerine eşit, yüksek veya en fazla bir kredi/AKTS değerinde düşük ve içerik yönünden en az
%80’ine uyumlu/yeterli olmasına bakılır.

(3) Öğrenim süresince tüm dönemlere ait olmak üzere, en geç ders ekleme bırakma
haftası içinde muafiyet talebinde bulunulabilir. Ancak, yeni ders açılmasından dolayı muafiyet
talebinde bulunulmayan dersten/derslerden de muafiyet talebinde bulunulabilir.

(4) Öğrencinin lisans programında aldığı dersler yüksek lisans ve doktora programın-
daki derslerine, yüksek lisans programında aldığı dersler doktora programındaki derslerine
muafiyet yapılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Jüri ve komitelere katılma
MADDE 18/A – (1) Yüksek lisans tez jürisinin, doktora yeterlik komitesinin, tez izleme

komitesinin ve doktora tez jürisinin, tüm komite üyelerinin veya jüri üyelerinin bir araya ge-
lerek uygulamalı olarak yapılması gerektiği durumlar haricinde, Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenen komite üyeleri ile jüri üyeleri; yüksek lisans tez savunmasına, doktora yeterlik
komitesine, tez izleme komitesine ve doktora tez jürisine sesli ve görüntülü sistemler (video
konferans) kullanılarak uzaktan (çevrimiçi) olarak katılabilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüksek lisans programlarının açılması ve yürütülmesine ilişkin esaslar ana bilim dalı başka-
nının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “haftada bir saatten oluşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenci normal süresi içerisinde tezini tamamlayamaması durumunda ilave süre için Enstitüye
başvuruda bulunur ve her yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere dönem ücreti öder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Öğrenci, danışmanı tarafından alınan ve tutanak haline getirilen intihal raporu ve
varsa mezuniyet şartı olan yayım, proje ve benzeri ile birlikte tezini bir nüsha olarak Enstitü
Sekreterliğine teslim eder.

(3) Enstitü sekreterliği tarafından tezin yazım yönergesine göre hazırlanıp hazırlanma-
dığı, mezuniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı bir hafta içinde kontrol edilir. 

(4) Öğrencinin savunmaya alınmasında engel bir durum bulunmaması halinde, tez ça-
lışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en
az biri Üniversite dışından olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jüri için en az bir
öğretim üyesi başka Üniversiteden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Tez, intihal raporu ile birlikte jüri üyelerine gönderilir.
(6) Jüri, tezin Enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak

öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından ens-
titüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şe-
kilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında en az salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uy-
gun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim
Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
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(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında
yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
“Öğrenci, yeterlilik sınavına gireceği dönem için ilgili ana bilim dalı başkanlığına sınav döne-
minden bir ay önce başvuruda bulunur.”

“(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında olmak
üzere birer defa yapılır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girebilir.”
“Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav
içindeki ağırlığı %50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olmalıdır.”

“(7) Öğrencinin azami süresi içerisinde toplamda iki kez yeterlilik sınavına girme hakkı
vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ili-
şiği kesilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrala-
rında yer alan “ilgili” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili”
ibareleri ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Tez öneri savunması, tez izleme komitesinde yapılan tez izleme savunmasından sayılamaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. 

(2) Öğrenci, danışmanı tarafından alınan ve tutanak haline getirilen intihal raporu ve
varsa mezuniyet şartı olan yayım, proje ve benzeri ile birlikte tezini bir nüsha olarak Enstitü
sekreterliğine teslim eder.

(3) Enstitü sekreterliği tarafından tezin yazım yönergesine göre hazırlanıp hazırlanma-
dığı, mezuniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı bir hafta içinde kontrol edilir. 

(4) Öğrencinin savunmaya alınmasında engel bir durum bulunmaması halinde, tez ça-
lışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından doktora tez jürisi belirlenir.

(5) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. 

(6) Jüri, tezin enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından ens-
titüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şe-
kilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında en az salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

(12) Doktora diploması üzerinde enstitü ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir. 

(13) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e
gönderilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “ilgili” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Not belgeleri”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “ilgili” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Tebligat 
MADDE 39/A – (1) Öğrenci, Üniversiteye bildirmiş olduğu ikametgah adresindeki de-

ğişiklikleri en geç 15 gün içinde bildirmek zorundadır. 
(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirmiş olduğu ikametgah

adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(3) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresi ve kayıt esnasında beyan

ettiği e-posta ve telefon numaralarından birisine gönderilen iletileri izlemekle, enstitü web say-
fasından yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Enstitü web sayfasından yapılan du-
yurular tebliğ yerine geçer.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2016 29841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/3/2020 31081
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve

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

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

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

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

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

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin

uygun gördüğü İstanbul Atlas Üniversitesi yöneticisini veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Atlas Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluştur-

masını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Atlas Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını

oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Atlas Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyet-

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

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

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

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

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

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

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

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

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

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

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister. 

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

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

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

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

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

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

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

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

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

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

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz.  Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir. 

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

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

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

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

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

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

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

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

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

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

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar.  Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalele-
rine katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hakim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşa-
masında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir.

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

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

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları,  Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, 

Kiralama ve Yapım İşleri

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

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

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde,  açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.
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(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması topla-
mının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)  Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın  (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin,  asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

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

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

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

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

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

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

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

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

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

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

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır.  Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır.  Bu aşamada;  hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

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

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

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

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

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, 

Trampası ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak; is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla, 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler,  istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2)  Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur.  Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

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

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma,  çıkar sağlama,  anlaşma,  irtikap, rüşvet suretiyle

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

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

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

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

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

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

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

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

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

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

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlük
MADDE 45 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.

19 Eylül 2021 – Sayı : 31603                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim
ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve
öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
c) Akademik birim: İstanbul Rumeli Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,
ç) Bölüm başkanı: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarının bölüm başkanlarını,
d) Çözüm Merkezi: Dilekçelerin işleme alındığı merkezi,
e) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını, 
f) Dekan: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını, 
g) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ğ) Müdür: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul veya meslek yük-

sekokulu müdürlerini,
h) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
ı) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
i) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
m) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları ile Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programa yerleşti-

rilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde bir başka programa kayıtlı olmamak,
b) Ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafından be-

lirlenen puanların üzerinde puan almak ve ön kayıt sonrası girdikleri İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi yetenek sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.
(2) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu

öğrenciler ile ikili anlaşmalar veya ilgili mevzuatı uyarınca YÖK tarafından Üniversiteye yer-
leştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde
yürütülür.  

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları
MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum

dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından
belirlenir. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, ön lisans programla-
rının yalnızca ikinci ve üçüncü yarıyılları ile lisans programlarının yalnızca üçüncü ve beşinci
yarıyılları başında geçiş yapılabilir.

(2) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey ge-
çişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları
ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran
öğrencilerin intibakları yarıyıl/yılbaşında ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders inti-
bakı için dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin ba-
şarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerinden uygun görülenler, 26 ncı maddenin birinci fık-
rasında öngörüldüğü şekilde harf notu olarak işlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön

lisans veya lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı öğrenci olarak
ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir
ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları
dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde yer alan öğrencilere,
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.
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(2) Bu öğrencilerin öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt

işlemini, YÖK tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından ilan edilen süreler içinde ÖSYM ve
Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile bizzat başvurmak suretiyle ya da Üni-
versite tarafından uygun görülmesi halinde e-Devlet üzerinden yaparlar. Geçerli mazereti bu-
lunan adaylar noter onaylı vekâlete sahip vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devletten alınan barkotlu çıktısı veya aslı görülerek Üni-
versite tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir ve haklarında yasal işlem
başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt
haklarını kaybetmiş sayılırlar. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabu-
lüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kayıt hakkı verilenlerin kayıtları bu madde
hükümleri çerçevesinde yapılır.

Öğretim ücreti
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik

yılı için alınır. Ücretler ile yurt dışı eğitim faaliyetlerinin, yaz okulu eğitim ve öğretiminin
ayrıca ücretlendirilmesine ilişkin hususlar her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğretim
ücretleri ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının başında, akademik takvimde
belirlenen süreler içinde ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyet tarafından öğretim üc-
retinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. 

(2) Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz
veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışında tüm işlemler için kapatılır.
Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar öğrencilik ile ilgili
hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler için öğretim ücretleri Mütevelli Heyetin kararıyla be-
lirlenir.

(4) Özel öğrenciler ve normal öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler aldıkları
ders sayısı ve kredi saat esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre ücret
öderler.

(5) Üniversiteye, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümleri göz önünde bu-
lundurulmak suretiyle Mütevelli Heyetin kararıyla belirlenen sayıda kabul edilen ve ÖSYM
tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fık-
rasında belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içerisinde öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu
olarak kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında
kalan öğretim ücretlerini, her yıl öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin burs-
ları anılan azami eğitim-öğretim süresi boyunca devam eder. 

(6) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları
devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yılsonu yapılır. Başarı
burslarıyla ilgili koşullar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(7) Burslu öğrencilerin yaz okulunda, yurt dışı eğitim programlarında, ek sınavlarda
bursluluk durumlarının devam edip etmeyeceği hususu Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.  
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Yarıyıl/yıl kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir.
Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme
veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün
onayıyla kesilebilir. 

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik prog-

ram izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim
elemanı danışman olarak atanır.

Engelli öğrenci
MADDE 13 – (1) Engelli öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler ya-

pılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 14 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,

Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün
onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan az olmamak üzere
kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar
izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir.

Türkçe hazırlık eğitimi
MADDE 15 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun

belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim prog-
ramına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi, Akademik Takvim ve Dersler

Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki

fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi
sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Senato kararı ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dö-
nemleri hariç, en az on dört haftadır (yetmiş iş günü). Bunlara ilâve olarak staj ve yaz kursları
açılabilir.

(3) Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Se-
nato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi, ek süreler ve intibak
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını 2547 sayılı

Kanunda belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Azami öğrenim süresinin hesaplan-
masında Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim
süresinden sayılır. 

(2) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamla-
yamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları
koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
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Dersler
MADDE 18 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim

programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim yapılan programlarında
yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili
birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir.

(2) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu prog-
ramdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; aşağıda belirtilen programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli
derslerden oluşur:

a) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alması gereken derslerdir.

b) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer al-
mayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültü-
rünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı
olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

(4) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

(5) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojileri ile
yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. 

Ders programlarının tespit edilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön

koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular ilgili birimlerce
kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara
göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 20 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Esaslarının ve başvuru koşullarının Senato tarafından belirlendiği çift anadal ve yan
dal programlarına öğrenci kabulü, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yö-
netim kurulunun onayı ile yapılır.

Ders kaydı ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin, her akademik yarıyıl/yıl başında akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde  danışmanlarının onayı ile ders kayıtlarını yapmaları gerekir. Öğ-
renciler kayıtlı oldukları programın tüm zorunlu dersleri ile ders planlarında gösterilen tür ve
sayıda seçimlik dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programın ders programında yer almayan
isteğe bağlı seçmeli derslere kayıt yaptırabilirler. Bu derslerden alınan not, öğrencinin başarı
durumunun ve genel not ortalamasının hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları
hâlinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları ders-
lerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve
başarısız olduğu derslerden çekilemez.
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(4) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden devam koşulunu sağlayarak
başarısız olan öğrencilerin talepleri üzerine söz konusu derslerin sınavları açılır. Ancak devam
koşulunu yerine getiremeyerek bu derslerden başarısız olan öğrenciler bu derslerin yerine ko-
nulan dersleri alırlar. Öğrenciler, bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan
kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak, mezun olabilmeleri için, bu öğrencilerin ge-
rekli AKTS kredisini tamamlamaları zorunludur.

(5) Normal ders yükü, öğrencinin kayıt olacağı yarıyıla ait derslerin AKTS toplamı
olup her yarıyıl için 30 AKTS’dir.

(6) AGNO’su 1.50’nin altında olan öğrencilerin ilgili yarıyıldaki ders yükü, alt yarıyıl-
lardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan dersler ile birlikte 30 AKTS’yi geçemez.
Bu kapsamda, devam zorunluluğu bulunmayan dersler de ders yükü hesabına dahil edilir.

(7) AGNO’su 1.50 ve üzeri olan öğrencilerin ilgili yarıyıldaki ders yükü, alt yarıyıllar-
dan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan dersler ile birlikte en fazla 45 AKTS’dir. 

(8) AGNO’su 1.50’nin altında olan öğrenciler, lisans programlarında sınamalı statüsüne
geçirilirler. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde yer alan öğrenciler, sınamalı statüden
çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamazlar. Sınamalı statüden çıkmak
için öncelikle CC’nin altında not alınan ve danışman onayı ile belirlenen bazı dersler tekrar
edilir. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçe-
mez.

(9) Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar azami öğrenim süresinden sayılır.
(10) Öğrenciler, AGNO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DC ve DD notu al-

dıkları dersleri de tekrar alabilirler.
(11) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
(12) Ortak zorunlu dersler de dâhil olmak üzere, daha önce kayıtlı oldukları bir yük-

seköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet talebi kabul edilen öğrenciler, muaf
olunan derslerin toplam AKTS’si kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(13) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması durumunda, birinci akademik yıl
dersleri hariç, öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru üzerine
dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda
en az iki derse kayıt olurlar.

(14) Ön lisans programında ilk yarıyıl, lisans programında iki yarıyıl öğrenim görmüş
başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerine ek olarak, genel not ortalamaları en az 3.50 ve
üzeri olması halinde en fazla iki ders, 3.75 ve üzeri olması halinde en fazla üç ders alabilir.

(15) Yaz öğretiminde açılacak dersler, öğrencilerin başvurularına göre ilgili kurullar ta-
rafından teklif edilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Açılan dersler için öğrenciler, 12/7/2018
tarihli ve 30476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi
Yönetmeliği hükümlerine göre ders kaydı yaparlar. 

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki ders-

lere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınır-
larının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim elemanının
sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için
%80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğren-
ciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.
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Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri
MADDE 23 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere

iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,
ders yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS
olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya la-
boratuvar da 0,5 kredidir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyet-
lerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili kurul-
larca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne
dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin
ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan
alınan dersler lisans/ön lisans, yan dal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir sonraki yarıyılda
yürürlüğe girmek üzere Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senato tarafından
karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına
ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik
yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate
alınmaz.

(5) Öğrencilerin çift anadal veya yan dal programının ilgili yarıyılında alabileceği ders-
ler, kayıtlı oldukları anadal programında asgari 30 AKTS almak suretiyle azami ders yükü olan
45 AKTS kadardır.

Ders muafiyeti
MADDE 24 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM

tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları
derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrenciler akademik takvimde belir-
tilen süre içerisinde onaylı transkriptleri ve ders içeriklerinin eklendiği bir dilekçe ile ilgili de-
kanlığa/müdürlüğe başvurularını Çözüm Merkezi aracılığıyla yaparlar. Söz konusu derslerin
YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. İlgili yönetim
kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 26 ncı maddede belirtilen başarı
notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

(2) Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yabancı dil dersleri için muafiyet sınavları
yapılabilir. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavında başarı durumunun tes-
pitinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.  Muafiyet sınavından
alınan not akademik ortalamaya dahil edilir. Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

(3) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden, birinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sin-
den muaf olanlar ikinci sınıfa; birinci sınıfta okutulan derslerin 40 AKTS’sinden ve ikinci
sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar üçüncü sınıfa intibak edilirler.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında, son sınıfa yerleşen öğrenciler hariç, muafiyet
verilen derslerin toplam AKTS kredisi, programı tamamlamak için gerekli olan toplam AKTS
kredisinin %60’ını geçemez.  Muafiyet talep edilen derslerin AKTS kredileri toplamının, prog-
ramı tamamlamak için gerekli olan toplam kredinin %60’ından fazla olması halinde; öğrencinin
talebi doğrultusunda, öğrencinin talebinin olmadığı durumlarda ise öğrencinin almış olduğu
en yüksek notlu dersler dikkate alınarak muaf olunacak dersler belirlenir ve öğrenci bilgi sis-
temine işlenir.
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(5) Öğrencinin anadal programında alarak başarılı olduğu derslerin çift anadal progra-
mında muafiyeti yapılır. Ancak çift anadal veya yan dal sertifika programlarında aldığı ve ba-
şarılı olduğu derslerin anadal programında muafiyeti yapılmaz.  

Fazladan alınan dersler
MADDE 25 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. Seçimlik derslerden sa-

dece öğretim programında istenen kredi ve sayıda ders, en yüksek not alınan dersten başlayarak
AGNO’ya katılır.

(2) Fazladan alınan başarılmamış olan dersler mezuniyette transkriptten silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Başarı Durumu ve Sınavlar

Notlar ve başarı durumu
MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için (a) bendinde belirtilen harf notla-

rından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.
a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 45-49
FF 0.00 00-44

b) AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir.
c) DD ve DC harf notu alınan dersler, AGNO’nun 2.00 ve üzerinde olması halinde ba-

şarılı kabul edilir. Bu dersler, AGNO’nun 2.00’ın altında olması durumunda başarısız sayılır. 
ç) FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.
(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha

çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları
başarı ile tamamlayan öğrenci için B harf notu verilir ve ortalama hesabında dikkate alınmaz.
Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması,
sunum ve benzeri dersleri süresinde tamamlayamayan öğrencilere E (Eksik) notu verilir. Öğ-
renci E notu aldığı dersin eksiklerini, ders notunun ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün
içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm
başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, bu fıkrada belirlenen süreler en fazla
on beş gün daha uzatılabilir.

(3) Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği
için başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında
FF notu gibi işlem görür.

(4) AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci başarılı sayı-
lır.
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Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,

arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi
çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak
o dersin başarı notu belirlenir. Buna göre, derslere ait dönem içi başarı değerlendirme oranları
Mayıs ayının sonuna kadar Senatonun onayına sunulur ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Se-
nato onayını takip eden akademik yılda yürürlüğe girmek üzere ilan edilir. Uzaktan öğretim
yoluyla verilmekte olan derslerin ara sınavları da çevrimiçi olarak yapılabilir. Uzaktan öğre-
timde sınavların gözetimsiz yapılması halinde ara sınavın ağırlığı %20’den fazla olamaz.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içe-
risinde öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için
yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Sınav programları ve yeri
MADDE 28 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim

yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce
ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.

Mazeret sınavları
MADDE 29 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini

belgelemek kaydıyla sınav tarihlerinin ilanından itibaren bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ka-
yıtlı oldukları programın bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne
müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.
(4) Sınav saatleri anadal programındaki sınavlar ile çakışan çift anadal ve yan dal prog-

ramları öğrencilerine ilgili yönetim kurulu kararı ile ayrıca sınav hakkı verilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları

ve not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin
sınavları yapılır.

(2) Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan
notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.

Mezuniyet sınavı
MADDE 31 – (1) Öğrencilere; staj hariç, öğretim programındaki başarısız oldukları

derslerden en fazla ikisi için devam koşulunu yerine getirmiş olmaları kaydıyla bir defaya mah-
sus olmak üzere sınav hakkı verilir. Aynı haktan AGNO’su 2.00’ın altında olup not yükseltmek
isteyen öğrenciler de yararlanabilir. 

(2) Mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede
kayıtlı bulundukları programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul sekreterliğine müracaat
eder. 

(3) Mezuniyet sınavında alınan not, ara sınav şartı aranmadan ortalama kabul edilir. Bu
sınavdan başarılı olamayan öğrenciler o dersi dersin açıldığı yarıyılda yeniden almak zorun-
dadır.
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Sınav şekli
MADDE 32 – (1) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının teklifi,

ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yazılı, sözlü, proje, sunum, uygulama veya
ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı ile ilgili değişiklik teklifleri
her yıl bir sonraki yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun
onayına sunulur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden

itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın
bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğe iletmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi
hata yönünden ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim ku-
rulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim
kurulu kararı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma
MADDE 34 – (1) Mezuniyet hakkı elde edebilmek için ön lisans öğrencilerinin en az

120, lisans öğrencilerinin ise en az 240 AKTS ders yükünü alıp başarmış olmaları gerekir.
(2) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu

en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, program adı açık-
lanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmeleri için ilgili
birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

(4) Disiplin cezası ve haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak koşulu
ile mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerden, AGNO’su 3.00 ve üzeri olanlar onur öğrencisi,
AGNO’su 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilere
onur/yüksek onur belgeleri diplomaları ile birlikte verilir.

Ön lisans diploması
MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün

dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup
AGNO’sunu en az 2.00’a çıkarmış olan öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlaya-
mayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 31 inci madde hükümlerine göre mezuniyet sınavı hakkından yarar-
lanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen nedenlerle eğitim-öğretim yarıyılı baş-

langıcından itibaren en geç on beş gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu
kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir;
ancak, mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda kaydın dondurulmasına Yönetim Kurulu
karar verir:

a) Öğrencinin, Senatonun belirlediği esaslara uygun sağlık raporları ile belgelenmiş
sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-
lar nedeniyle öğrenime, Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gidecek olduğunu belgele-
mesi.

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-
cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması.

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.
g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkma-

sı.
(2) Kayıt dondurma başvuruları, birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde kayıt don-

durma talep formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(3) Öğrenciler, kayıt dondurma talep formuna haklı ve geçerli nedenlerini kanıtlayan

belgeleri de eklemek zorundadır.
(4) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içerisinde derslere devam edemez ve izinli olduğu

dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(5) Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt sildirme
MADDE 37 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Başvuru üzerine ilgili yönetim kurulu
kararı ile kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula
teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 38 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres teb-

ligat adresidir. Öğrencinin adres değişikliklerini bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan
tebligat geçerli sayılır.

Disiplin
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 27/3/2020 tarihli ve 31081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE

HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2021 tarihli ve 31417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“dd) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): İstanbul Rumeli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe

bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin hazırlık sınıfını geçme sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin

Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf birinci yarıyıl başında İngilizce III (ENG281)

dersini alacak öğrencilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılır. İlgili sınavın sonucuna göre

öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

(6) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin

Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf ikinci yarıyılda Mesleki İngilizce dersleri veri-

lir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans öğrencilerinden birinci sınıfta zorunlu

olan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyenler Ortak Zorunlu YDMS’ye

katılmak istediklerini belirtilen bir dilekçe ile başvuru yaparak sınava katılırlar. Sınava girmek

isteğe bağlıdır. Sınav akademik yılın başında yapılır ve sınavdan 60/100 (CC) veya üzeri puan

alan öğrenciler ilgili akademik yıldaki İngilizce I (güz) ve İngilizce II (bahar) derslerinden

muaf olurlar. Ortak Zorunlu YDMS çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur; her soru 2 puan değe-

rinde olup toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Sonuçlar optik okuyucu ile okunur. Sınav

birinci sınıf İngilizce uzaktan eğitim ders programı çerçevesinde hazırlanır ve akademik yıl-

sonunda hedeflenen A1 ve A2 seviye dil düzeyini kapsayan konulardan oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, eğitim dili yabancı dil olan bölümler için zorunlu, eğitim

dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullarda isteğe bağlıdır. Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı
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öğrencilerinin yabancı dil seviyesi akademik takvimde güz döneminin başında Yabancı Diller

Bölümü tarafından hazırlanan ve uygulanan Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ile belirlenir.”

“(5) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavından alınan puana göre öğrencinin zorunlu ya-

bancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı veya muaf olamadı ise hazırlık sınıfında hangi

seviyede öğrenim göreceği belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık öğretiminde, güz ve bahar dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere, %85 ora-

nında derslere devam etmek zorunludur. Her bir seviye için geçerli olacak devamsızlık süresi

ilgili dönemin başında öğrencilere duyurulur. Devamsızlık süresini aşan öğrenciler devamsız

öğrenci durumuna düşer ve devamsızlıktan kalır.  Bu öğrenciler, ilgili ve takip eden dönemin

dersleri ile kısa, ara, yarıyıl sonu ve konuşma sınavlarına giremez. Devamsızlıktan kalan öğ-

renciler bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye girme hakkını kaybeder. Bu öğrenciler isteğe

bağlı olarak yaz okuluna devam edip yaz dönemi sonunda verilen İYS’ye girerler veya ilk gi-

rebilecekleri sınav, bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında düzenlenen İYS’dir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin bahar yarıyılı so-

nunda düzenlenecek İYS’ye girebilmeleri için;

a) Devam zorunluluğunun yerine getirilmesi,

b) Güz ve Bahar yarıyılı dönem içi başarı notları toplamının ortalamasının en az 60

puan olması,

koşullarının sağlanması gerekir.

(2) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında bahar yarıyılı sonunda düzen-

lenecek İYS’den 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılsonunda başarısız olan

öğrenciler, ertesi yıl da hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Zorunlu yabancı dil hazırlık

sınıfını iki yıl boyunca başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitenin öğretim dili

Türkçe olan eşdeğer bir programına kayıt yaptırabilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak

isteyen öğrenciler programda başarılı olmasalar bile, ön lisans veya lisans programlarına devam

edebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 19 – (1) İYS’de başarı notu eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı hazırlık eği-

timi alan öğrenciler için 70/100’dür. İYS notuna göre başarılı veya başarısız olan öğrenciler

bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar.
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(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için İYS’de başarı notu

70/100’dür. İYS notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bö-

lümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı oldukları takdirde eğitim alan tüm öğrencilere

yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2018 tarihli ve 30476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri

yaz aylarında açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devam koşulunu sağlayarak, başarısız

olduğu dersleri alabilir veya daha önce alt dönemden alamadığı dersleri alabilir. Daha önce hiç

almadığı veya alıp da devam koşulunu yerine getiremediği dersleri alamaz. Derslerde en son

alınan not geçerlidir.”

“(4) Yaz öğretiminde öğrenciler azami üç ders veya en fazla on beş AKTS’lik ders ala-

bilir. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden alınan ders/dersler de hesaplamaya dâhildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır kabul

edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2018 30476

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/3/2021 31417
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Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

VE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ 
VE DİJİTALLEŞME ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Kırklareli Üniversitesi bünye-

sinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği
ile kurulan Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Kırklareli Üniversitesi bünyesinde Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile kurulan
Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,
c) Merkez: Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma
Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Kırklareli Üniversitesi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
e) Ortaklık protokolü: Merkezin amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî

alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlü-
lükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin
çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

f) Proje: Merkez bünyesinde desteklenen ve yürütülen projeleri,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanarak gıda arzı gü-

venliği ve dijitalleşme konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte
araştırma, geliştirme ve uygulama yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gıda arzı güvenliği kapsamında tüm insanların ihtiyaç duyduğu aktif ve sağlıklı bir

yaşam için beslenme ihtiyaçlarını, gıdalara yeterli ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağ-
layacak araştırma, geliştirme ve uygulamaları yapmak.

b) Tarım, gıda ve hayvancılık ürünlerine fiziksel ve ekonomik erişimi kolaylaştırmak
amacıyla yerli ve milli çözümler üretebilmek.

c) Tarım, gıda ve hayvancılık konularında bilimsel araştırmalar yaparak kendine yete-
bilen bir ülke olma hedefine katkı sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla yapılacak Ar-Ge
çalışmalarında, insan kaynağı ve altyapı imkânları dâhil ihtiyaç duyulan kaynakların israf edil-
meksizin ortaklaşa bir şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

d) Gıda arzı güvenliği konusunda ulusal hedef ve politikaların belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

e) Üretici, çiftçi, sanayici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform tasarlamak.
f) Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında dijitalleşme ile makro ve mikro düzeyde doğru

ve güvenilir veri teminini sağlayarak tarladan çatala kadar olan tedarik zincirinin izlenebilirli-
ğini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yapmak.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Merkezin faaliyet

alanlarına uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışan Koordinatör Üniversite öğretim üyeleri
arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendiri-
lebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin yıllık bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Ku-

ruluna sunmak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek.
d) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Koordinatör Üniversitenin üst düzey yetkilisi baş-

kanlığında, Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin Rektörleri tarafından kendi üniversitelerinin
kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edilen ikişer öğretim üyesi (6 kişi) ile bu üniversitelerin
birer üst düzey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-
rinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler belirledikleri üyeyi gerekli durumlarda diğer
Ortak Üniversitelere bildirmek koşuluyla değiştirebilirler. Üyenin görev süresi dolmadan üye-
likten ayrılması veya herhangi başka bir sebeple üyeliğin boşalması halinde Koordinatör ve
Ortak Üniversiteler yeni üye görevlendirir.
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(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir defa toplanır. Elektronik ortamda
yapılacak toplantılarda kullanılacak platformlar Merkez yönetimi tarafından belirlenir. Yönetim
Kurulu toplantılarının yeri ve zamanı Ortak Üniversitelerin önerisi de alınarak Koordinatör
Üniversite tarafından belirlenir.

(4) Yönetim Kurulu, oyçokluğuyla karar alır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Baş-
kanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak çalışma/proje grupları oluşturmak, bu grup-

ların başkanlarını belirlemek ve çalışmalarını denetlemek.
b) Müdürün yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlen-

dirmek.
c) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarına ilişkin kararları

almak ve Ortak Üniversitelerin Rektörlerine teklifte bulunmak.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri al-
mak.

e) Merkezin faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.
f) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-

tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-
kin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversite Rektörlerinin onayına sunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler;
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir.
Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı ya-
pılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder.
Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere daya-
narak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-
mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak

Ar-Ge çalışmaları yapmak, proje hazırlamak ve yürütmek amacıyla oluşturulur. Çalışma grup-
ları, nitelikleri Yönetim Kurulunca belirlenmek suretiyle Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin
öğretim elemanlarından ve Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlığı bulunan idari personelden
oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkanları, Yönetim Kurulu tarafından Koordinatör ve Or-
tak Üniversitelerin akademik personeli arasından belirlenir. Çalışma grubu başkanları Müdüre
karşı sorumludur.
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Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 12 – (1) Koordinatör Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen

ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri

ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak
Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı;
ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden her-
hangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru
sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir
ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı
MADDE 14 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek ge-

lirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin
Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar
MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf mal-

zemesi/hizmet alımları işlemleri, Koordinatör Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Koordinatör Üniversite Rektörüdür. Rek-

tör bu yetkisini devredebilir.
Merkez kimliği
MADDE 18 – (1) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler; Merkezin adını, logosunu ve

Merkezin kimliğini çağrıştıran her türlü işareti ancak Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu
tarafından bu konuda yetkilendirilmiş birimin onayıyla kullanabilirler.

(2) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta yer alan
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ve işin niteliğinde aksi anlaşılmadıkça, Merkez bünyesin-
deki çalışmaları, Merkez ile ilgili idari, teknik ve ticari bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülük Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.

19 Eylül 2021 – Sayı : 31603                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kadın ve Aile 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; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 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: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının ve ailenin sosyo-ekonomik statüsü ve so-

runları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını
sağlamak ve kadın çalışmalarını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya
yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadının ve ailenin ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, sağlık ve hukuki sorunlarıyla

ilgili araştırma yapmak, eğitim vermek ve seminer düzenlemek.
b) Aileyi temel alarak; kadın ve aile sorunlarıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendir-

meye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum,
sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin amacı doğrultusunda kadın ve aile çalışmaları ile ilgili konuların yer aldığı
süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ç) Üniversite bünyesinde kadın ve aile konusunda farklı akademik disiplinlere mensup
akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışma-
ları desteklemek.

d) Kadın istihdamının artırılmasına, kadının sosyal ve siyasal alanda, kent yaşamında
konumunun güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek,
destek programlarıyla projeler geliştirmek ve uygulamak.

e) Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak
ve aile olma/kalma bilincini geliştirmek, sağlıklı ailenin devamlılığın sağlamak gibi konulara
ilişkin deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak.
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f) Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

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; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi,
Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma ve faaliyetleri yönlendir-
mek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim  Kuruluna sun-
mak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama
merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar
yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmî veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik
personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
h) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile  ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun görüşüne sunmak.

ı) Gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturulmasını Yönetim Kuruluna
önermek ve bu çalışma gruplarının başkan ve üyelerini Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Mü-

dürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen
kadın ve aile konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

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

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez veya gerekli durum-
larda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yö-
netim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi son-
landırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
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a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Rektöre
sunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine
yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Çalışma grupları oluşturulmasına karar vermek ve oluşturulan bu çalışma gruplarının

başkan ve üyelerini belirlemek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuru-

luşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
ı) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak amacı ile Müdürün teklifi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri Müdürün öne-
risi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini
izler, denetler ve bunlara faaliyet raporu düzenletebilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8611 

—— • —— 
Hatay 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8552 
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Hatay 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8550 

—— • —— 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8554 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8549 

—— • —— 
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8566 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2021 – Sayı : 31603 

Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8568 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8551 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HAVA KAPISI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Hava kapısı yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  :  2021 / 553768 
Dosya no  :  2128077 
1-İDARENİN  :   
a) Adres  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak      

No: 2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2-İHALE KONUSU MALIN  :  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Hava kapısı yedekleri - 5 kalem 
b) Teslim yeri  :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  
3-İHALENİN : 
a) Yapılacağı yer  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi      
No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  :  30/09/2021 Perşembe günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

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

gereken kriterler; 
4.2.1………………………………………………………………………………………… 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler en geç 30/09/2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9-İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8585/1-1 
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HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR VE HURDA 

MALZEMELERE AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 

Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş Taşıtların mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 

a) Adı : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 

a) Adresi : 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü Çayda Çıra Mah. Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi 

Bulvarı No: 40 ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks 

numarası 
: 0 424 241 10 00-6493-92 - Fax: 0 424 241 10 45 

c) Elektronik posta adresi : --- 

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın; 

Adı, niteliği, türü ve 

miktarı 
: 

23 Adet muhtelif marka ve model taşıt ile 6.073 

(Altabinyetmişüç) adet muhtelif demirbaş malzeme, 

10.166,67 (Onbinyüzaltmışaltıkilogrumaltıyüzyetmişgram) 

kg (tahmini miktar) muhtelif metal malzeme,  

Durumu ve özellikleri 

(mübadelesi yapılacak 

malın cinsi, miktarı ve 

faal olup olmadığı) 

: 

Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş Taşıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler 

mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve 

miktarı 
: 

6 (Altı) adet 2021 MODEL FORD COURIER KOMBİ MCA 

100PS DELUXE (E6.2) BEYAZ DİZEL ARAÇ SIFIR KM 

ile  özellikleri şartnamede belirtilen 1 (Bir) adet PETLAS 

(205-55-16 EBATLARINDA OLACAKTIR) MARKA 

KIŞLIK LASTİK alınacaktır.  

Durumu ve özellikleri : 
Taşıtlar 2021 model veya üzeri kullanılmamış, diğer ürünler 

de kullanılmamış olacaktır. 
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4 - İdare tarafından 

alınacak malın/malların 

teslim etme yeri 

: 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği 

Hizmet Binası adresine bir  defada teslim edilecektir. 

5 - İdare tarafından 

verilecek malın/malların 

teslim alma yeri 

: 

Mübadele karşılığı verilecek (23) adet muhtelif marka ve 

model taşıt Elazığ Emniyet Müdürlüğü  Bakım Onarım Büro 

Amirliği Hizmet Binasından diğer malzemeler ise  Özel 

Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası adresinden teslim 

alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü  Çayda Çıra Mah. Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi 

Bulvarı No: 40 ELAZIĞ 

b) Tarihi ve saati : 30/09/2021 günü saat 10.00 

7 - Değer tespit 

komisyonu tarafından 

belirlenen tahmini bedel 

: 698.400,00 TL (Altıyüzdoksansekizbindörtyüztürklirası) 

8 - İdare tarafından 

alınacak malın/malların 

tahmini bedeli 

: 

1.008.410,00 TL(Birmilyonsekizbindörtyüzontürklirası). 

Mübadelenin başlama miktarına Polisevi Şube Müdürlüğü 

tarafından eklenecek olan 310.000,00 TL 

(Üçyüzonbintürklirası) dahil edilmiştir. Belirtilen tutar 

mübadele hükümlerinin ve mal teslimlerinin karşılıklı olarak 

yerine getirilmesinin ardından yüklenicinin hesabına 

aktarılacaktır. 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin   %3 ünden (en az 20.952,00-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Elazığ Defterdarlığı 

Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Merkez Şubesi nezdinde bulunan 

TR420001000186000010005369 nolu iban numarasına yatırılıp açıklama kısmına “Elazığ İl 

Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı mübadelesi geçici teminat bedeli ibaresi yazılı makbuzlar, 

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği 
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e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Elazığ İl Emniyet 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü  Çayda Çıra Mah. Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi 

Bulvarı No:40 ELAZIĞ adresinde görülebilir ve Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü 

veznesine veya Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Merkez Şubesi 

nezdinde bulunan TR420001000186000010005369 iban nolu hesaba 50,00-TL (Elli Türk 

lirası)(Ödeme açıklaması Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı mübadele doküman bedeli) 

yatırılması karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 

mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 30/09/2021 günü saat 10.00’a kadar Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü  Çayda Çıra Mah. Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bulvarı No:40 

ELAZIĞ adresine verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş  

malzemeler  Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde, taşıtlar ise 

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası  adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 8479/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8576/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8577/1-1 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2021 – Sayı : 31603 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8578/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8579/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8580/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8581/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8582/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8583/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8584/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8598/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8599/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8600/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8601/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8602/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
    8622/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85359 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 13.07.2021 tarih ve 1037 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.08.2021 tarih ve 
902/1333 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85359’nolu parselasyon planı 17.09.2021 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85359 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Balıkuyumcu Mahallesi 49219 ada 1 ve 2, 49220 ada 1, 49221 ada 1 ve 2, 49222 ada 1, 2 

ve 3, 49223 ada 1, 49224 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 49225 ada 1, 49226 ada 1 ve 2, 49227 ada 1 ve 
2, 49228 ada 1, 49229 ada 1, 2 ve 3,  49230 ada 1, 2 ve 3, 49231 ada 3 ve 4, 49232 ada 1, 49233 
ada 1, 2 ve 3, 49234 ada 1 ve 2, 49235 ada 1, 49236 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 49237 ada 1, 49238 ada 1, 
2, 3 ve 4, 49239 ada 1, 49240 ada 1, 2 ve 3, 49241 ada 1, 2, 3 ve 4, 49242 ada 1, 49243 ada 1 ve 
2, 49244 ada 1, 2 ve 3, 49245 ada 1, 49246 ada 1 ve 2, 49247 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 ve 16, 49248 ada 1, 2 ve 3, 49249 ada 1, 2, 3 ve 4, 49250 ada 1 ve 2, 49575 ada 1, 
49276 ada 1, 49577 ada 1, 49773 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49774 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, 49775 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49776 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11, 49777 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılı parseller, Yol , Yeşil Alan ve DOP'tan İhdas. 

İlanen duyurulur. 
 8633/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85356 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 27.04.2021 tarih ve 739 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.08.2021 tarih ve 
780/1169 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85356’nolu parselasyon planı 17.09.2021 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85356 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Yapracık Mahallesi 48341 ada 6 ve 7 sayılı parseller. 
İlanen duyurulur. 
 8634/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85360 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 13.07.2021 tarih ve 1038 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.09.2021 tarih ve 
919/1353 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85360’nolu parselasyon planı 17.09.2021 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85360 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Göksu Mahallesi Göksu Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı DOP’tan ihdas. 
İlanen duyurulur. 
 8635/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85357 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 06.07.2021 tarih ve 983 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.09.2021 tarih ve 
917/1356 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85357’nolu parselasyon planı 17.09.2021 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85357 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Göksu Mahallesi DOP’tan ihdas. 
İlanen duyurulur. 
 8636/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
85361 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 10.08.2021 tarih ve 1064 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.09.2021 tarih ve 
918/1354 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85361’nolu parselasyon planı 17.09.2021 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85361 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Göksu Mahallesi Göksu Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı DOP’tan ihdas. 
İlanen duyurulur. 
 8637/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/537 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

 8650/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2017/9538 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

 8651/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Gazipaşa Hazırlık Bürosunun 11/05/2018 tarih ve 2018/490 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği " ı yıl süre ile tedavi ve 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanması " kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi 
kimlik belgeniz ile  müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2018/1193 DS 2018/490 Erdoğan ESEN 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Caddesi No:4 Seyhan/ADANA: 0 (322) 352 23 20 

 8656/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Atlas Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı

ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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