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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğre-

timi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EADB): İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,
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b) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

c) Enstitü Müdürü: İlgili enstitü müdürlerini,

ç) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi ta-

kip eden sınav süresi olmak üzere iki dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu

günler bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde ya da

yıl esasına göre düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarda dersler, modüler olarak da verilebilir.

Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir tam dönemde verilen toplam saatine

eşittir.

(2) Ayrıca, yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o der-

sin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin

tercihine bağlıdır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler akademik takvimde

belirtilir.

Diploma programları

MADDE 6 – (1) Açılacak yeni lisansüstü diploma programları, Senatonun önerisi üze-

rine Mütevelli Heyet Başkanlığı kararı ile belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü diploma programlarından mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders,

laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato

onayıyla belirlenir, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Kararlarda, değişikliklerden etkile-

necek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen

dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

Öğrenim dili

MADDE 7 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türk-

çe’dir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de ya-

pılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına kabul

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına tezli ve tezsiz statüde öğrenci kabul edilir.

Bu programlara kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına, öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, Akademik

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tara-

fından eşdeğer puanları belirlenen Graduate Record Examinations (GRE) ve General Mana-

gement Admission Test (GMAT) gibi uluslararası sınavların puanı, İngilizce veya başka bir

yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve ilgili Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için, lisans diplomasına ve başvu-

rulan programın öngördüğü ALES, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) gibi

puan(lar) türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü anabilim dalı başkanlığı (EADB)

tarafından önerilecek ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek en az ALES puanına sahip

olmak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı EADB önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES koşulu dışında (a) ben-

dinde belirtilen tüm koşullar aranır. ALES koşulu aranması durumunda ilgili enstitü kararı ge-

rekir.

ç) Burs uygulamaları üniversite yönetimi tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

d) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü kurulu kararıyla, öğ-

rencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliği sağlama şartı ara-

nabilir.

e) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı

dil yeterlik düzeyleri; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Ku-

rulca veya YÖK tarafından kabul edilen sınavlar veya Üniversitenin yaptığı yabancı dil yeterlik

sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Doktora programlarına kabul

MADDE 9 – (1) Doktora programlarına Lisans öğretimine ve Tezli Yüksek Lisans öğ-

retimine dayalı olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora prog-

ramına bütünleşik doktora programı denir.

(2) Doktora programlarına;

a) Lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri,
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b) ALES veya YÖK tarafından eşdeğer puanları belirlenen GRE ve GMAT gibi ulus-

lararası sınavların puanı,

c) İngilizce yürütülen programlar için İngilizce yeterlik düzeyi,

ç) İlgili EADB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve aday-

lara duyurulan diğer ölçütler

değerlendirilerek öğrenci alınır.

(3) Doktora programına kabul edilebilmek için; tezli yüksek lisans diplomasına sahip

olmak ve başvurulan programın öngördüğü ALES, YDS gibi puan(lar) türünde 55 puandan az

olmamak koşuluyla ilgili EADB tarafından önerilecek ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirle-

necek en az ALES ve diğer puanlara sahip olmak gerekir.

(4) Bütünleşik Doktora programına kabul edilebilmek için; 4 üzerinden en az 3.00 veya

eşdeğeri bir derecede lisans diplomasına sahip olmak ve başvurulan programın öngördüğü

puan(lar) türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB tarafından önerilecek ve

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir.

(5) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belir-

tilen koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili EABD önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile belirlenir.

(6) Doktora programlarına kabulde, ALES puanı %50'den az olmamak koşuluyla ve

diğer koşulların, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat ve benzeri hangi ağırlıkla

değerlendirmeye alınacağı ilgili EADB tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için; Yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci

kabulünde; Program dilinde YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğ-

renci kabulünde; İngilizce dilinde veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen bir yabancı

dilde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sı-

navından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ana dilleri dışında yürütülen doktora program-

larına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden ya-

pılan YDS'den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliğe

sahip olmak gereklidir. Ayrıca kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yö-

netim kurulunca belirtilen bir dilden en az 65 puan alması zorunludur.

(9) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.

Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar

başvuru için ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzey-

lerini belgeleyen YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri
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belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Öğrenci adayından kayıt sıra-

sında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların

yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. İkinci fıkrada belirtilen ölçütlerin

birlikte değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan adaylar lisansüstü programlara kabul edilirler.

Başvuru sonuçları, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır. Gerçeğe aykırı beyanda bulu-

nanların, belge sunanların kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal

işlem yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en

az bir yarıyılı tamamlamış, başvurduğu programa transfer edilebilecek en az 2 dersi ve bu ders-

lerin ağırlıklı ortalaması en az 3.00 veya muadili olan öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle

başvurmak koşuluyla, ilgili EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede

yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, 19 uncu mad-

dede belirtilen ilkeler doğrultusunda öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülük-

lerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başka bir kurumdan yatay geçiş yapmak

isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları sağlamış

olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu farklı olan üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşde-

ğerliği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bahçeşehir Üniversitesindeki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamla-

mış, en az bir dersten başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenci, kabul şartlarını sağladığını

gösteren gerekli belgelerle süresi içinde başvurmak koşuluyla, ilgili EADB'nin önerisi ve ilgili

yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla

kabul edilebilir. Yatay geçiş kararında, 19 uncu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda öğ-

rencinin kabul edildiği programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri, bütünleşik doktora programlarına 9 uncu maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş ya-

pabilirler.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az bir yarıyılı tamamlamış, en

az bir dersten başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenci bir yüksek lisans programına ilgili yö-

netim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programına 8 inci ve 9 uncu maddelerdeki esaslara

göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programı, adayların bilimsel eksikliklerini gidermek

ve uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam
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18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ve bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili

EADB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izlemiş oldukları lisans

ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca

belirlenir. Aşağıdaki koşullardaki adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır:

a) Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başka yüksek öğretim kurumlarından almış

olan fakat başvurdukları program için eksikleri bulunan yüksek lisans ve doktora programı

adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-

ramı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu

dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı derslerine

ek olarak, ilgili EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa

yönelik ders yükünden sayılabilecek en fazla iki ders de alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir eğitim-öğretim yılıdır. Bu

programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sü-

relerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-

duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az C notu

ile tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş

olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az B

notu ile tamamlaması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık kapsamındaki dersler için lisansüstü öğretimin dışında ayrıca üc-

retlendirme yapılır.

(8) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü

programına devam edemezler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, be-

lirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve üniversitede normal lisansüstü eğitim-öğretim

programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni

verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler ilgili EADB'nin önerisi ve

yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
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(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar ancak,

kendilerine kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir

(3) Özel öğrenciler, şartları yerine getirerek lisansüstü programına kabul edilmeleri du-

rumunda, başarılı oldukları ve lisansüstü program için geçer not aldıkları ulusal kredili ders-

lerden, programın kredi limitinin %50'sini aşmamak üzere en fazla üç dersini ilgili EADB'nin

teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, ilgili mevzuat hükümlerine göre be-

lirlenir.

Ders kayıtları ve devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu programa akademik takvime göre kayıt

yaptırmak ve derslere devam etmek zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, ilgili enstitülerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar

ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim ele-

manının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile il-

gili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yıl başında ilan

edilir ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık

sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin de-

vam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Yarıyıl/Yıl sonunda

devamsız öğrenciler listesi, ilgili enstitü müdürlüğüne Yarıyıl/Yıl sonu sınavlarından önce bil-

dirilir ve öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler

ve yarıyıl/yılsonu notları NA olarak değerlendirilir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 15 – (1) Bir lisansüstü öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri,

kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili EADB tarafından hazırlanır

ve Enstitü Müdürlüğüne önerilir. Lisansüstü programları, ilgili Enstitü Kurulunca kabul edil-

dikten sonra Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan

derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar, ilgili enstitülerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2) Proje, seminer ve tez çalışması dersleri ulusal kredisiz derslerdir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, labora-

tuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendi-

rebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl

22 Eylül 2013 – Sayı : 28773                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



içi çalışmaları ve derslere devam göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yıl başında, ders öğretim planında açık olarak belirtilir

ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyu-

rulan yer ve zamanlarda yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılmayacak dersler, yarıyıl/yıl başında

EADB önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.

Ders Başarı Notları

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen

harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu ders başarı notu olarak takdir

olunur:

Yüksek Lisans için:

Ders Başarı notu A A- B+ B B- C+ C F NA

Katsayı Karşılığı 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 0.00 0.00

Doktora için:

Ders Başarı notu A A- B+ B F NA

Katsayı Karşılığı 4.00 3.67 3.33 3.00 0.00 0.00

(2) Ortalamalara katılmayan harf notları; I: Eksik, S: Yeterli, U: Yetersiz, PR: Geliş-

mekte olan, EX: Muaf, NA: Devamsızlık nedeniyle başarısız, W: Çekilmiş, NI: Not ortalama-

sına katılmayan olarak tanımlanır.

(3) Yukarıdaki notlardan;

a) (I) notu: Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılmayacağına ilgili kurullarca karar

alınmış bir ders için gereken çalışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere ve-

rilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlamadan

önce ve bütünleme sınavları bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde verilir. Bu şartlardan

hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F

notuna dönüşür.

b) (S) notu: Proje, seminer, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan ya da kredisiz olarak

alınan ve başarılı olunan dersler için verilir.

c) (U) notu: Proje ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamayan ya da kredisiz olarak

alınan ve başarısız olunan dersler için verilir.

ç) (PR) notu: Proje veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) (EX) notu: Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile muafiyeti kabul edilen dersler için verilir.

e) (NA) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulama-

larına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bir dersten

NA notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.
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f) (W) notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin ya-

rıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, çekildiği bir ders için kullanılır. Bir öğrenci, tekrar-

lamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı veya not ortalamasına katılmayan derslerden çeki-

lemez. Bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere yüksek lisans ve doktora programı boyunca

iki dersten, lisans eğitiminden sonra doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok

dört dersten çekilme hakkı vardır.

g) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına

katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu

dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler

öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kulla-

nılmaz.

(4) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından

ilan edilir.

Not ortalamaları

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğ-

renciye takdir edilen harf ders başarı notuna karşılık gelen, 0 ile 4 arasındaki katsayının çarpı-

mıdır. Yarıyıl/yıl not ortalaması (DNO) öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı

puanların toplamının, aldığı derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan

0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış ol-

duğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi

ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o

derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki

üçüncü hane 5 veya 5 ten büyük olduğunda yukarıya, 5 ten küçük olduğunda da aşağıya yu-

varlanır.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk ya-

rıyılın başında ilgili EADB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Muaf tutulacak ders sayısı başvurdukları programın kredili derslerinin en fazla yarısı kadar

olabilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00’den

az olamaz. Doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az B

veya eşdeğeri olmalıdır.

22 Eylül 2013 – Sayı : 28773                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9



(2) Aynı yüksek lisans program öğrencisinin tezsiz programdan tezli programa veya

tezli programdan tezsiz programa yatay geçişlerde muafiyet için bu maddenin birinci fıkrasın-

daki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz.

(3) Bütünleşik doktora programından aynı alanda tezsiz veya tezli yüksek lisans prog-

ramına yatay geçişlerde muafiyet için bu maddenin birinci fıkrasındaki ders sayısı kısıtlaması

dikkate alınmaz.

(4) Bir diplomanın zorunluluğu olarak alınmış ve diploma verilişinde kullanılmış dersler

muafiyet için kullanılamaz.

(5) Muafiyet için kullanılan derslerin kredilerinin toplamı, program için gerekli ders

kredileri toplamının %50 'sini geçemez.

Öğrencilik statüsü ve hakları

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

c) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlaya-

mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait

öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek

için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Doktora ve Sanatta Yeterlik ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora ve sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile bütünleşik doktora veya sanatta yeterlik

programı için kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamla-

manın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi

ile kabul edilenler için üç yıldır.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını (a) bendinde belirtilen azami sürelerin so-

nuna kadar tamamlayamadığı için tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına giremeyen bir öğren-

ciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile

tezini/sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak

üzere yeni süreler verilir.
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ç) Azami süresi içinde tez/sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlar ve (b) ben-

dinde belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar, 2547 sayılı Kanu-

nun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-

renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-

rumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan

yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora/sanatta ye-

terlik programına başvurmuş ve yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrenciler, talepte bu-

lunmaları halinde, uygun bir tezsiz yüksek lisans programına intibak ettirilirler.

d) Bütünleşik doktora veya sanatta yeterlik programına devam eden ve tezli/tezsiz yük-

sek lisans program koşullarını sağlayan öğrencilere, talepte bulunmaları halinde, tezli/tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak

yüksek lisans öğrencisinin en az (C), doktora öğrencisinin ise en az (B) notu almış olması ge-

rekir. Öğrenciler, ücret ödemek koşulu ile çekildikleri, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak

zorundadır. Öğrenciler, ücretini ödemek koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek ama-

cıyla dersleri tekrarlar veya bu derslere EADB teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından eş-

değer kabul edilen dersleri alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülür. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından

belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

Tezli yüksek lisans programı ders yükü ve tez danışmanlığı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı, en geç ikinci yarıyıl

sonuna kadar ilgili EADB'nin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tez danışmanları,

öğretim üyeleri veya ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri
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veya görevlileri arasından da seçilebilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez

danışmanı atanması ve değiştirilmesi enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,

tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptır-

mak zorundadır.

(5) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini, lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ka-

rarıyla lisans derslerinden seçebilir.

(6) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın

ders yüküne sayılmak üzere programında açılmamak ve devam ettiği programın dilinde oku-

tulmak koşulu ile diğer üniversitelerden en çok iki lisansüstü dersi alabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği so-

nuçları Üniversitenin tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savun-

mak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur.

(2) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde

belirtilir. Tez çalışmasını tamamlamış öğrenci, tez sınavına girmek için tez danışmanı aracılı-

ğıyla ilgili EADB'ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kop-

yasını şekil yönünden uygunluğunun incelenmesi için ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim

kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere üç veya beş öğretim üyesi veya öğretim görevlisinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması

durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Enstitü tarafından, şekil yönünden uygun görülen tezin birer kopyası bir üst yazıyla

jüri üyelerine gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma tarihi, ilgili enstitü tarafından ilan

edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden

oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme

kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili

Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde
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gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen

veya düzeltme sonrasındaki savunmasında tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir

veya öğrencinin talepte bulunması halinde, uygun bir tezsiz yüksek lisans programına intibak

ettirilir.

(7) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı

veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu

durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek, tez sınavına ve diğer sınavlara katılmak hariç,

öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3.00 olması, tez sınavında

başarılı olması ve diğer koşulları da yerine getirmesi kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş

en az üç kopyasını ve dijital bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

enstitü müdürlüğüne teslim eden yüksek lisans öğrencisine, ilgili enstitü yönetim kurulu kara-

rıyla tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ders yükü ve proje danışmanlığı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az on adet ders ile bir proje dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda

proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Proje ra-

porunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Proje raporunun değerlendirilmesi

enstitü yönetim kurulunun belirlediği kriterler çerçevesinde EADB’lerce yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve proje

çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisini

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya

kadar ilgili EADB tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok üç tanesini, li-

sans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu

kararıyla lisans derslerinden seçebilir.
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(5) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın

ders yüküne sayılmak üzere programında açılmamak ve devam ettiği programın dilinde oku-

tulmak koşulu ile diğer üniversitelerden en çok iki lisansüstü dersi alabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan, not ortalaması

en az 3.00 olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programları

MADDE 30 – (1) Doktora programları, Lisans öğretimine ve Tezli Yüksek Lisans öğ-

retimine dayalı olmak üzere iki şekilde yürütülür. Lisans öğretimine dayalı doktora programı

Bütünleşik Doktora Programı ve tezli yüksek lisans öğretimine dayalı doktora programı da

Doktora Programı olarak adlandırılır.

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Doktora programlarının 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 aşağıdaki niteliklerden birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

Doktora programları ders yükü ve tez danışmanlığı

MADDE 32 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için,

toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sı-

navı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bütünleşik doktora programı; lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için, en az 42 kredilik ondört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sı-

navı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programlarındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl, bütünleşik

doktora programlarında en geç beşinci yarıyıl başına kadar, Üniversitenin kadrolu öğretim üye-

leri arasından, ilgili EADB'nin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla atanır. Doktora tezinin ni-

teliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da atanabilir.

İkinci danışmanının, öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip öğretim görevlisi olması ge-

rekir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,

tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

(4) Doktora programlarındaki öğrenciler, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu

kararıyla lisans veya yüksek lisans dersleri alabilirler. Ancak lisans dersleri ders yüküne ve

doktora kredisine sayılmaz.

(5) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın

ders yüküne sayılmak üzere, programında açılmamak koşulu ile diğer üniversitelerden tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için

en çok dört lisansüstü dersi alabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, Ocak

ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci

yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,

farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri

kurabilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora

Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı

durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava

alınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre

öğrenciliğine devam eder.

(5) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik jürisinin önerisi üzerine, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geç-

memek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Alınacak yeni dersleri tamamladığında

öğrencinin genel not ortalaması (GNO) en az 3.00 olmalıdır.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB'nin öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-

ması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katı-

labilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB'nin önerisi

ve yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana

kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsa-

yan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili

yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili ens-

titüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışmasının değerlendirilmesi komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Bu karar, EADB tarafından komite toplantısını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları

Üniversitenin tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zo-

rundadır. Tezin, programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur.

(2) Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri tarihler akademik takvimde belirtilir. Tez

çalışmasını tamamlamış öğrenci, tez sınavına girmek için tez danışmanı aracılığıyla EADB'ye

başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını şekil yönünden

uygunluğunun incelenmesi için ilgili enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi, EADB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri,

üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak

üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın tez savunma

sınavına katılabilir.
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(4) Enstitü tarafından, şekil yönünden uygun görülen tezin birer kopyası bir üst yazıyla

jüri üyelerine gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma tarihi, ilgili enstitü tarafından ilan

edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden

oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme

kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt

yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmasında tezi reddedilen

öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da yerine getirmek

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital bir kopyasını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne teslim eden doktora öğrencisine

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Doktora Diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışmasına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-

öğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet

ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ilgili sanat dalına uygun

çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçi-

lebilir.

(4) Doktora/bütünleşik doktora programlarına ilişkin esasların uygun olanları, Sanatta

yeterlik çalışmalarına da uygulanır.
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Danışman atanması

MADDE 39 – (1) Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini

ilgili enstitüye önerir. Danışman ataması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye sanatta yeterlik çalışması danışmanı, en

geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu

kararıyla atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği

durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik çalışmasının danışmanı Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci danışmanının, öğretim üyesi veya sanatta ye-

terlik derecesine sahip öğretim görevlisi olması gerekir. Sanatta Yeterlik Çalışması danışmanı

ve ikinci danışmanının atanma ve değiştirme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belir-

lenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri, Sanatta Yeterlik Çalış-

ması danışmanı atanıncaya kadar ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Sanatta Yeterlik Çalışması hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları,

sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitü

müdürlüğü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tez,

sergi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma dinleyicilere açıktır.

(2) Jüri, ilgili enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının

öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın tez

savunma sınavına katılabilir.

(3) Enstitü tarafından, şekil yönünden uygun görülen tezin birer kopyası bir üst yazıyla

jüri üyelerine gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sa-

natta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye

yeni bir çalışma konusu verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre YÖK tarafından onaylanmış alanı belirleyen

bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim

MADDE 42 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı

ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programla-

rının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders

materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu

amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği,

derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversitenin Uzaktan Eğitim Birimi tarafından

yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

(2) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma, ara verme, kayıt yenileme, disiplin, eras-

mus, world exchange, Farabi, öğrenim ücretleri, her türlü tebligat ve benzeri konularda bu Yö-

netmelikte bulunmayan hükümler ve uygulamalar için 22/7/2013 tarihli ve 28715 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 5/10/2008 tarihli ve 27015 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bah-

çeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kayıtlı olan öğ-

rencilerin intibaklarında, ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organları ve faaliyetlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İpek Üniversitesine bağlı olarak kurulan İpek Üni-

versitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 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) Danışman: Bölümlerde yürütülen ders, proje, uygulamalar ve benzeri diğer eğitim

öğretim faaliyetlerini fiilen yürüten öğretim elemanını,

b) Merkez (İKUZEM): İpek Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İpek Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen lisans, yüksek li-

sans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm

eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygu-

lama faaliyetlerini yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-

yılmasını sağlamak.
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c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarıyla eğitimin etkinliğini
artırmak.

d) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, Üniversitede verilmekte olan lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin
eğitimine destek amacıyla e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, pro-
jeler yürütmek.

f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
ğ) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.
h) İKUZEM için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılım-

ları ihtiyaca göre güncellemek.
ı) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için

web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
i) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan

eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite altyapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin ve-
rilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma
ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

k) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli
yürütülmesini temin etmektir.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar
ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

b) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
c) Üniversite tarafından verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik

danışmanlardan gelen program önerilerini değerlendirmek, ders içeriklerini hazırlamak, pay-
daşlara gerekli eğitimleri vermek, koordinasyonunu yapmak, yürütülmesini sağlamak, öğretim
yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

ç) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve
ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu
sağlamak.

d) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.
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e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

g) Merkez tarafından desteklenecek lisans ve yüksek lisans programlarının açılmasını
Üniversite Senatosuna teklif etmek.

ğ) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek.

h) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek.

ı) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri
hazırlamak.

i) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak.

j) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

k) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-
rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mer-
kez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri
yapmakla yükümlüdür. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine
müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli
olanından başlamak üzere vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
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ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
f) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksekokul-

lar, meslek yüksekokulları, Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü sağlamak.

g) İnternet üzerinden sanal eğitimle desteklenecek lisans ve doktora programı öğretim
elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili kurumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak
Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dâhil beş ki-

şiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelerin herhangi bir nedenle
ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en
az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve

bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan idari ve akademik çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
yapılan görevlendirme veya atamalarla karşılanır.

İta amiri
MADDE 13 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Mer-

kez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesine bağlı İpek Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine, faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi ve şubelerinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevle-
rine ve faaliyet alanlarına 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) Merkez: İpek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,
e) Şube: Ankara Dışında Faaliyet Gösteren Bağlı Şubelerini,
f) Üniversite: İpek Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkemizdeki kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu

istihdam alanlarında, nitelikli iş gücü yetiştirmek üzere programlar açmak, mesleki bilgi ve
tecrübelerini artırmak isteyen profesyonellere iş alanlarına yönelik destek programları sunmak,
kısa süreli atölyeler, seminerler ve konferanslarla profesyonel ve akademik kariyere katkı sağ-
lamak, yeni teknolojileri kapsayacak programlarla iş dünyasına destek vermek, engelli veya
bilgiye ulaşmada dezavantajlı durumda olan vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolay-
laştıracak eğitim programları düzenlemek, görsel, işitsel, uzaktan ve doğrudan eğitim model-
leriyle geniş kesimlere ulaşmak, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek işbirlikleriyle
ülkemize yeni eğitim modelleri kazandırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yaşam boyu öğrenim amacıyla; kamu, özel sektör kuruluşlarının ve kişilerin uzman-

laşmak istedikleri alanlara göre planlanacak konferanslar, çalıştaylar, kısa süreli kurslar ve ser-
tifika programları düzenlemek, araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



b) Üniversite öğrencileri için uygulamalı eğitim verilecek açık dersler ve kurslar dü-
zenlemek.

c) İnternet aracılığıyla, uzaktan eğitim programları oluşturmak.
ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik uzmanlık amaçlı eğitim programları düzenlemek.
d) Farklı uzmanlık alanları için eğitim seminerleri organize etmek.
e) Engelli veya bilgiye ulaşmada dezavantajlı durumda olan bireylerin hayatını kolay-

laştıracak ve onları topluma kazandıracak sosyal programları planlamak ve yürütmek.
f) Üniversitenin yetkili kurullarının uygun gördüğü konularda, Üniversite dâhilinde

ve/veya haricinde verilecek akademik çalıştayların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve
sunum imkânlarını sağlamak.

g) Uygulamalı mesleki alanlara yönelik kısa süreli çalıştaylar düzenlemek.
ğ) Kitap, dergi, elektronik doküman gibi basılı ve görsel yayınlar yapmak, okuma alış-

kanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.
h) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca

kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
ç) Şube Müdürü.
Merkez müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendi-
rilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Müdürü, çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uy-

gulamak.
b) Merkez bünyesinde açılacak kurs, seminer, çalıştay ve sertifika programlarının işle-

yişini merkezin amaçları doğrultusunda yürütmek.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve

Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin faaliyet alanlarının genişlemesini sağlayacak gelişmeleri takip etmek, uy-

gun programlar açılmasını sağlamak.
d) Merkez bünyesinde sürdürülen kurs, seminer, çalıştay ve sertifika programlarının ve

diğer etkinliklerin yaygın şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu
planlamak ve sürdürmek.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
ve sözleşmeler yapmak.

f) Merkez bünyesinde çalışması uygun görülen personelin görevlendirilmesi ile ilgili
teklifleri Rektörlüğe sunmak.
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Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; fakültelerden ve enstitüden önerilen ve Rek-

tör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıl-
dır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan
süreyi doldurmak üzere ilgili birimce önerilen aday, Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez
Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını salt
çoğunlukla alır. Merkez Yönetim Kurulunca açılması önerilen programlar, açılan programlarda
kimlerin görevlendirileceği ve program ücretleri Rektörlük makamının onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
b) Bir sonraki döneme ait çalışma takviminde yer alacak programları, ödenecek ücret-

leri, program içeriklerini, program yürütücülerini belirlemek.
c) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım, sertifika ve benzeri

belgelerin katılımcılara verilmesi ile ilgili esasları Üniversite Senatosuna önermek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak de-

ğerlendirmede bulunan ve görüş bildiren kuruldur. Merkez Danışma Kurulu, açılmış olan prog-
ramların öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek özel sektör
temsilcileri ve katılımları kurumlarınca uygun görülen kamu görevlilerinden oluşur. Merkez
Danışma Kuruluna, Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin gö-
revlendirilmesi ve görev süreleri için Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirme şartları
uygulanır.

(2) Merkez Danışma Kurulu yılda en az iki kere Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır
ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

Şube müdürü
MADDE 11 – (1) Şube müdürü; kampüsün bulunduğu il dışında açılan SEM şubelerine,

Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendi-
rilir. Süresi biten Şube Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Şube Müdürü, çalışmalarında ken-
disine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi şube müdür yardımcısı olarak görevlendirmek
üzere, Rektörün onayına sunar. Şube Müdürü, Merkez Müdürüne bağlı olarak çalışır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre yapılan
görevlendirme veya atamalarla karşılanır.

İta amiri
MADDE 13 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Mer-

kez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dil

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların 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 (İDİLMER): İpek Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İpek Üniversitesinin Senatosunu,

e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

f) Üniversite: İpek Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim dili Türkçe olan bölümlerini kazanan uluslararası öğrencilerin

Türkçe gramer, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek.

b) Yabancı dil sertifika programları açmak.

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek.
b) Talep eden öğrencilere yabancı dil sertifika programları açmak.
c) Türk Dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında faaliyetlerde bulunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak proje ve faaliyetler ger-

çekleştirmek.
d) Yurt içi ve yurt dışında dil öğretimi ile ilgili kurslar ve sertifika programları düzen-

lemek ve ihtiyaç halinde şubeler açmak.
e) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa eğitim,

öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
f) Dil öğretimi alanında, uzaktan eğitim programları açmak.
g) Türkçe’nin ve yabancı dillerin öğretimine dair mevcut öğretim metotlarını geliştire-

cek araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak.
ğ) Dil öğretimi konusunda yaz kursları açmak.
h) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe dil

bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup olmadığını, uluslararası öl-
çüm standartlarında bir sınav yaparak tespit etmek.

ı) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Türkçe ile çeşitli diller arasında çeviriler
yapmak ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, yöne-
ticilik deneyimine sahip, Üniversite öğretim üyeleri arasından Senatonun önerisi üzerine, Üni-
versite Mütevelli Heyetinin olumlu görüşü alınarak üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezde görevli öğretim ele-
manları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile
sınırlıdır.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı
da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunca alınan kararları uygulamak.
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c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her

düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Senatonun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üni-

versite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa

olmak üzere, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik

takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için uyum programları konu-

sunda karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro

ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.

d) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.

e) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-

mesine karar vermek.

g) Merkez ve şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Sena-

tonun onayına sunmak.

ğ) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

i) Merkez bütçesini hazırlamak ve Rektörlük onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe harcamaları, gelir-gider ve gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Rektörlüğe

sunum yapmak.

k) Rektörlükçe atanacak denetim elemanlarına gerekli bilgi, belge ve dokümanı sunmak.

l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin dil

ve edebiyatla ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az beş, en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Ku-
rulu, Müdürün başkanlığında yılda iki defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde, Danışma
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve işbirlikleri ile

ilgili çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
b) Yönetim Kurulunun yıllık raporlarını incelemek ve görüş bildirmek.
c) Yönetim Kurulunun getireceği diğer konular hakkında istişari mahiyette görüş bil-

dirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin gelirleri
MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Rektörlük bütçesinden tahsis edilecek yıllık ödenek.
b) Merkezin her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde ettiği gelirler.
c) Her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.
Merkezin giderleri
MADDE 15 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları bölümünde belirtilen hizmetlerin gerektirdiği giderler.
b) Merkeze alınacak her türlü demirbaş ve eşya giderleri.
c) Merkez elemanlarının maaş ve ücretleri.
ç) Ağırlama, temsil ve tören giderleri.
d) Ders ve telif ücretleri.
e) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer giderler.
Merkezin personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
yapılan görevlendirme veya atamalarla karşılanır.

İta amiri
MADDE 17 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Mer-

kez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Eylül 2013 

PAZAR 
Sayı : 28773 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/234 

Karar No : 2013/335 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Sheıkh Mohamad ve Zahıda oğlu, 1978 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı 

olan Ammar Wakılou hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 

02.05.2013 tarih ve 2013/234 esas 2013/335 karar sayılı ilamı 1 Yıl 1 Ay 10 gün ertelemeli hapis 

ceza ile birlikte 100 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın, sanığın adresinin belirsiz 

olması ve Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 

10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye 

Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, 

tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7839 

—— •• —— 

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/1541 

Karar No : 2013/485 

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/04/2013 

tarihli ilamı ile BERAATİNE karar verilen; Samittin ve Ayşe oğlu, 10/10/1964 doğumlu, 

Giresun, Bulancak, Demircili mah/köy nüfusuna kayıtlı BAHİTTİN YENİAY'a Gerekçeli Karar 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 7838 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PAY KARŞILIĞI DÜKKAN YAPTIRILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olup Küçük Sanayi Sitesi Alanında kalan ve 

aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmazlar üzerine, projesine uygun olarak PAY KARŞILIĞI   

86 adet dükkan yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı 

teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Taşınmaza ilişkin bilgiler: 

İli : Sivas 

İlçesi : Merkez 

Mahallesi : Kadıburhanettin 

Pafta/Ada/Parsel No - Yüzölçümü : 55/370 /87 - 3.010,93 m2 (Hisse tam) 

Pafta/Ada/Parsel No - Yüzölçümü : 55/5202/1 - 6.262,61 m2 (Hisse 517793/626261) 

2 - İhale İl Encümenince 08 Ekim 2013 Salı Günü, Saat: 09:30’da Sivas Merkez 

Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İşin Keşif Bedeli: 2.571.827,63 TL (İkimilyonbeşyüzyetmişbirbinsekiyüzyirmiyedilira 

altmışüçkuruş) 

4 - Geçici Teminat Tutarı: 77.155,00 TL (Yetmişyedibinyüzellibeşbinlira) 

5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünde görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 500,00 TL’dir. 

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler: 

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri kapalı zarf (dış zarf) içerisinde ihale günü saat 

09.00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

a - İç zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif 

cetveli. 

b - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

b.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

c.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

c.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d - Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 77.155,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 

Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 

uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu. 
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e - Gerçek kişi olması halinde tebliğe esas ikamet belgesi. 

f - Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen işin keşif 

bedelinin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş 

Deneyimini gösteren belgeler. 

g - Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

h - İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

ı - İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge. 

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 7847/1-1 

—— • —— 

ARSA SATILACAKTIR 

Hatay İli Karayılan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listesi yapılan 5 Kalem arsa 10/10/2013 

Perşembe günü, Karayılan Mah. Utku Acun Bul. No: 18 KARAYILAN İSKENDERUN/HATAY 

adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

 

S. 

No 
Niteliği 

Ada/ 

Parsel 

Yüzölçümü 

(m2) 

Muhammen 

Bedeli (TL.) 

Geçici Teminat 

Bedeli %3 (TL.) 

İhale 

Saati 

1 
Ticari Vasıflı, 

Tam Hisseli 
255/1 3326,32 1.317.222,72 39.516,68 10:00 

2 
Ticari Vasıflı, 

Tam Hisseli 
255/3 5749,11 2.316.891,33 69.506,74 10:30 

3 

Ticari Konut 

Vasıflı, Tam 

Hisseli 

324/6 1745,86 178.077,72 5.342,33 11:00 

4 

Merkezi İş 

Alanı Vasıflı, 

Tam Hisseli 

347/1 4260,74 1.934.375,96 58.031,28 11:30 

5 

Akaryakıt 

İstasyonu 

Alanı Vasıflı, 

Tam Hisseli 

348/1 3046,86 1.544.758,02 46.342,74 12:00 

 

İstekliler İhaleye çıkarılan arsaları mahalinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini’de 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde inceleyebilirler. 

Madde 2 - İhale, Belediye Encümen toplantı salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler Son Teklif Verme günü olan; 10/10/2013 Perşembe günü saat 

09:30’a kadar teklif dosyalarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.  
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Madde 3 - Satılacak arsalar ile ilgili İhale Dosyası; bedeli olan 200,00 TL.nin Mali 

Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

Madde 4 - İhaleye katılacak olanlar her bir Ada/Parsel için ayrı ayrı muhammen bedelin 

% 3 oranındaki geçici teminatı; Banka Teminat Mektubu olarak verebilecekleri gibi, nakit olarak, 

Karayılan Belediyesi Ziraat Bankası İskenderun Merkez Şubesi TR55 0001 0003 0733 9658 19 5006 

nolu hesabına, Ada/Parsel No belirterek de yatırabileceklerdir. Geçici teminat tutarları arsalar için 

ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için; 

a) T.C. Vatandaşı olmak ve ihale tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.  

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece görülecektir.) 

c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks ya da mail adresi. 

d) Geçici teminat; nakit ise Karayılan Belediyesi hesabına yatırıldığına dair belge veya 

Banka Geçici Teminat Mektubu. 

e) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 

f) Gerçek Kişilerden; 

f.1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 

f.2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 

f.3) Teklif mektubu (birden fazla arsaya teklif verilecek ise her biri için ayrı ayrı teklif 

mektubu verilerek ada/parsel numarası belirtilecektir.) 

f.4) İkametgah belgesi, 

f.5) Noterden onaylı imza sirküsü 

f.6) Vekalet durumunda noterden onaylı vekaletname, 

g) Tüzel Kişilerden; 

g.1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 

g.2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 

g.3) Teklif mektubu (birden fazla arsaya teklif verilecek ise her biri için ayrı ayrı teklif 

mektubu verilerek ada/parsel numarası belirtilecektir.) 

g.4) Sicil Gazetesi, 

g.5) Noterden onaylı imza sirküleri, 

g.6) Vekâlet durumunda noterden onaylı vekaletname, 

g.7) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir Oda Kayıt Belgesi 

h) Ortak Girişim olması halinde yukardaki maddeler ek olarak; 

h.1) İlanın yapıldığı yıla ait noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

 h.2) Ortaklar tarafından imzalanmış ve hisse oranını belirten Ortaklık Sözleşmesi 

Madde 6 - İhaleye iştirak edecekler ilanda belirtildiği şekilde gerekli evraklarını hazırlayıp 

teklif verecekleri her bir arsa için ayrı ayrı dosya hazırlayarak, Son Teklif Verme günü olan; 

10/10/2013 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

Madde 7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 8 - Belediye Encümeni (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun 

bedeli tesbitte serbesttir. 

İlan olunur. 7915/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

04.09.2013 gün ve 2013/267 sayılı ceza kararı 

İlçemiz Özel Karçiçeği Bale Kursu Müdürü Reyhan KUZUCU; 

“Çalışma izin onayı süresinin 15.10.2011 tarihinde bittiği ve kurumun bu tarihe kadar süre 

uzatımını zamanında yapmadığınız” iddiaları sübut bulmuştur. 

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK'nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA 

cezası ile tecziye edildiniz. 

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ 

olunur. 7884/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİĞ 

Nato Yolu Cad. Tuzluçayır Mah. No: 7 İç kapı No: 10 Mamak/ANKARA, General Zeki 

Doğan Mah. Nato Yolu Cad. No: 20 06630 Mamak/ANKARA ve Kurtuluş Sokak No: 11 Daire 1 

Firuzköy Avcılar/İSTANBUL adreslerinde mukim Ümit YURTSEVEN (Vergi No:10394841684) 

adına Müdürlüğümüzde işlem gören 12.03.2010 tarih IM009946 sayılı serbest dolaşıma giriş 

beyannamesine uygulanan GTİP değişikliği nedeniyle tahsil edilmesi gereken 3.498,00.-TL 

tutarındaki 22.03.2010 tarih 10CK060200423 sayılı Gümrük Vergisi Para Cezası Kararı ve 

630,00.-TL tutarındaki 22.03.2010 tarih 10CK060200424 sayılı KDV Para Cezası Kararma 

ilişkin 05.08.2013 tarih 8486 sayılı Ödeme Emri Ümit YURTSEVEN'in bilinen adreslerinde 

bulunmadığı gerekçesi ile tebliğ edilmeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebliğ Kanununun 28. 

ve 31.maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. maddeleri 

gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ 

edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7901/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal 

KİLİMCİOĞLU'na "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 28.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.05.2014 tarihinde son 

bulacaktır. 

2 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu'nun 19.06.2013 gün 

ve 019 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Haldun TECİMOĞLU'na "Meslekten 

Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 20.08.2013 tarihinde başlanmıştır. 

3 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz 

ÎNCÜCÜK'e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 23.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.01.2014 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Behçet 

Salih TAYŞİOĞLU'na "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 24.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.09.2014 tarihinde son 

bulacaktır. 7875/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak   

No: 13 
Tel-Faks 0 416 223 38 22 

Posta Kodu 02100 E-Mail sksdb@adiyaman.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdurrahman Fırat  

Adresi 
Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Cad. 

58/2 Adıyaman 
 

T.C. Kimlik No. 17701263276  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7941/1-1 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 

 

 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 

 

 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 

 

 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 

 

 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 

 

 



22 Eylül 2013 – Sayı : 28773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 
 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2013 – Sayı : 28773

Sayfa

1

20

24

27

31

32

35

40

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Dil Eğitimi 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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




