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YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin yö-
netimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 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: Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çatışma çözümü alanında karşılaştırmalı bir yakla-

şımla teorik ve pratik bilgiye dayalı  ulusal ve uluslararası nitelikte, konunun özel ve kamu bo-
yutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve dokümantasyon
çalışmaları yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek, ilgili kamu ve özel sektör kuruluş-
larıyla işbirliği yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar
doğrultusunda yönlendirilmesini ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada
benimsenmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bilimsel ve uygulamaya yönelik stratejiler ge-

liştirmek, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,
b) Karşılaştırmalı çalışma toplantıları, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve ben-

zeri faaliyetler düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,
c) Sertifikalı veya sertifikasız çatışma çözümü programları düzenlemek,
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ç) Kamuoyunu bilgilendirici, görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınla-
mak, bu tür materyallerin oluşturulmasında katkıda bulunmak,

d) Kütüphane, bilgi merkezi veya dokümantasyon merkezi kurmak,
e) Çatışma çözümü alanında karşılaştırmalı bakış açısına dayalı ulusal ve uluslararası

bilgi havuzu oluşturmak, politika yapıcıların, sivil toplumun, medyanın ve akademinin çatışma
çözümü alanında güçlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim materyalleri geliştirmek,

f) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında
araştırma ve çalışma yapmaya özendirmek, yöneltmek ve bu konuda destek vermek,

g) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak,
ğ) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uz-

manlardan yararlanmak,
h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-

rütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,
ı) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör

tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı
usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık
sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında
bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten iti-
baren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Bir ay içinde görevlendirme yapmadığı tak-
dirde, Rektör, Müdürlük görevini bizzat üstlenir ve Müdürlük görevini kendisine vekâleten yü-
rütmek üzere Üniversitenin öğretim elemanlarından birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişiyi
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör ta-
rafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde
görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı,
Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yar-
dımcısını vekil bırakır.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kad-

ro planlamasını yapmak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve uygulamak,
e) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütüle-
cek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
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g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-
ruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün
onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, görevlendirilmişse müdür

yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin, Merkezin faaliyet konularında veya buna
yakın konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden olu-
şur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev
süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler,
yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine
gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve

bunları yürütmek,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak,
c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak,
d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak,
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının ger-

çekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli ki-
şiler arasından görevlendireceği en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir
kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Merkez kad-

rosunda istihdam edilecek veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM

HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı olarak

kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve

Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yöne-
tim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku

Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
c) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Araştırma

ve Uygulama Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında ulusal

ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon ça-
lışmaları yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluş-
larıyla işbirliği sağlayarak uluslararası ticaret ve tahkim hukukunun gelişimine katkıda bulun-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-

rütmek, yayın yapmak,
b) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek, üniversitede

lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Merkezin faaliyet alanlarında açılacak derslerin planlan-
ması ve sunulmasında katkıda bulunmak,

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya
bu tür etkinliklere katkıda bulunmak,

ç) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınla-
mak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

d) Yurt dışında ve yurt içindeki resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal veya
uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla il-
gili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek,
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f) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve
uluslararası programlar oluşturmak,

g) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak,

ğ) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar
yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-
rütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,

ı) Amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon merkezi kur-
mak,

i) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Hukuk Fakültesi Dekanının önerisi üzerine, Üniversitenin,

konuyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör
tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gö-
revlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir
ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene
kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-
manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-
bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zaman-
larda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,
e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, görevlendirilmişlerse Mü-

dür yardımcıları ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından iki yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan
önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçil-
dikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar. Gerekli hallerde, Yönetim Ku-
rulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak,
b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,
c) Merkez faaliyetlerini yürütecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektör-

lüğe teklif etmek,
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak,
d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak,
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının ger-

çekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli ki-
şiler arasından görevlendireceği en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir
kuruluştan en az bir en çok üç kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluş çalışanları da görev-
lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine, bu konulardaki projelere,

ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin
konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Merkez kad-

rosunda istihdam edilecek veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Ensti-

tüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen li-

sansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ve programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Bir anabilim dalında lisansüstü düzeyde ders veren

ve/veya tez çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
c) Anabilim Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
tanımlanan, anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü Anabilim Dalı (EABD) başkanı başkanlığında, varsa
yardımcıları ve o EABD’nı oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamam-
lanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
yapmak üzere EABD başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

f) Enstitü: Uşak Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünü,
g) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim prog-
ramı bulunan anabilim dalını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde lisansüstü eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Etik Kurulu: Uşak Üniversitesi Etik Kurulunun ilgili birimi,
i) Müdür: Fen Bilimleri Enstitü Müdürünü,
j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
m) Uzmanlık alan dersi: Alanında danışmanı tarafından açılan öğrencinin bilgi ve be-

cerisini artırmayı amaçlayan ders,
n) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
o) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenen dil sınavını,
ö) YDS: ÖSYM tarafından Yapılan Yabancı Dil Sınavı,
p) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik öğrencinin
derinliğini değerlendiren sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

Kabul
MADDE 4 – (1) Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına

sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak ya-
pılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.
Adayların başarı değerlendirmesi, ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %35’i, YDS veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan puanın %15’i
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alınarak yapılır. Yabancı dil sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı sıfır (0)
olarak değerlendirilir. ALES puan türü ilgili EABD başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması
durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, bir tezli yüksek lisans diplo-
masına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart
puan almaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesinde; ALES’in % 50’si, lisans not orta-
lamasının % 20’si, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve YDS’den en az 55 standart puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından, eşdeğer puanı
olmak koşulu ile % 15’i alınarak yapılır. Bu asgari puanların girilecek programların özellikle-
rine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış, lisans not orta-
laması 4’lük not sisteminde en az 3.00 olan ve YDS’den 55 standart puan veya Üniversiteler-
arası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan, eşdeğer puan alan lisans mezunları kontenjanlar
dâhilinde birleştirilmiş doktora programına başvurabilirler. Lisans not ortalamasının dönüşüm
hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate
alınır. Adayların başarı değerlendirmesinde; ALES’in % 50’si, lisans not ortalamasının % 35’i
ve YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puanın
% 15’i alınarak yapılır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü, EABD başkanlarının görüşü

alınarak EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir başvuru kabul komisyonu tarafından
yapılır. Başvuru sonuçları ve belgeleri, ilgili komisyon tarafından iki gün içerisinde bir yazı
ile birlikte Müdürlüğe teslim edilir. Başarı sıralaması Müdürlük tarafından komisyon kararını
takip eden iki iş günü içerisinde ilan edilir.

b) Tüm programlarda başarı sıralaması; en yüksek puandan en düşük puana doğru ya-
pılır, ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen asıl ve asıl adayların % 50’sini geçmemek
üzere yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Başarı notlarının eşit
olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve varsa YDS veya Üniversitelerarası
kurulca kabul edilen sınavlardan alınan notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başvurularda
adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüş-
türülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sis-
temin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

c) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, kontenjan sa-
yısını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihlerini ve diğer hususları, EYK önerisi
ve senato kararı doğrultusunda ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başından önce verilebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans

derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksiklikle-
rini gidermek amacıyla EABD başkanlığının önerisi ile bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
EABD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri lisans
programlarından, doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise, bilimsel
hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans ve lisans programlarından alabilirler. Alınacak
dersler EABD teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

28 Eylül 2015 – Sayı : 29486                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için; bir yüksek lisans öğrencisinin,
bu programdaki her dersten en az CC notu alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde et-
mesi, bir doktora öğrencisinin ise her dersten en az CB notu alması ve en az 2.50 genel not or-
talaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer
konularda bu Yönetmelik hükümlerinde lisansüstü programlar için belirlenen esaslar uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre Senato
tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bilimsel ha-
zırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri askerlik nedeniyle öğrenime ara
verme talebinde bulunamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belir-
tilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık programlarında başarısız duruma düşen
bilimsel hazırlık öğrencisi, bilimsel hazırlık şartlarını yerine getirene kadar lisansüstü prog-
ramlarına devam edemez.

(6) Hazırlık programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda belirtilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir lisans programı mezunu veya lisans son sınıf öğrencisi olup, belirli

bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kontenjanı, ilan edilen
EABD kontenjanının % 50’sini geçemez. Özel öğrenci kabul edilebilmek için;

a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmak,
b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını,

her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış olmak,
c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00

üzerinden en az 3.00 olması
gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-

ciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilir.
(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar
uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan ve-
rilmez. Yazılı başvurması halinde, aldığı dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu
belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(6) Özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrenciler lisans öğreniminin son sınıfında bu-
lunabilir veya lisans ile yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kendi adına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans aday-
ları; eğitimleri esnasında aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir belge ve varsa diğer kişisel
bilgilerini dilekçelerine ekleyerek Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Bu adaylarda denklik bel-
gesi aranmaz. Diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan adaylar; lisans ya da
yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların
tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan olumlu görüş alınması
koşuluyla programa kabul edilirler.
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b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Adaylardan Türkçe dil seviye-
lerinin tespiti için üniversitelerin Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezlerince dü-
zenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil koşulundan
muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapıla-
cak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını
belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Doktora adaylarının anadilleri dışında
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden (YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan) yeterli puan
almaları gerekir Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yük-
seltilmesine Senato karar verir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuruda bu-
lunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına
ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır.

c) Yabancı uyruklu adaylar, ALES’e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde
ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlara girmek zorundadırlar.

(3) Başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Yüksek lisans için; ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %35’i ve ya-

bancı dil notunun %15’i toplanır.
b) Doktora için; ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yüksek lisans

mezuniyet notunun %15’i ve YDS veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavından alınan puanın %15’i toplanır.

(4) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de
lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları YÖK tarafından
incelenir. Adayların lisansüstü programa yerleştirilmeleri, YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile yapılır. Bu adaylardan ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen koşullardan sa-
dece Türkçe yeterlik belgesi aranır.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuç-
landırılır.

(6) Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans
programları için en az iki, doktora programları için ise en az bir program tercihi yapabilir. Yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanı, öngörülen programlar için birden az olmamak üzere, lisansüstü prog-
ramları için ilan edilmiş Türk uyruklu öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde
EABD’nin görüşü alınarak EYK kararı ile belirlenir ve bu kontenjan ilanda ayrıca gösterilir.

Değişim programları
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir üniversite/ileri tek-

noloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca ve öğrenci değişimi programı çerçeve-
sinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.
Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim
süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler
yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci
danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD başkanının teklifi ve EYK onayı ile kesinleşir.
Bu derslerden alınan notlar ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sistemine göre değerlendi-
rilir. Aynı değişim programı kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniver-
sitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili EABD tarafından yapılır.
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(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler aynı şekilde transkriptine işlenir.

(4) Katkı payının/öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.
(5) İkili anlaşmalar çerçevesinde, üniversitelerin öğretim elemanları için yüksek lisans

ve doktora programlarının normal kontenjanlarına, bu kontenjan miktarının 1/3’ü kadar işbirliği
kontenjanı ilave edilir. İlave edilen işbirliği kontenjanı sayısı ilanda gösterilir. Yüksek lisans
ve doktora programlarına işbirliği kontenjanından başvuran adaylar; kendi üniversitelerinden
başvurunun onaylandığını gösteren bir yazı ile birlikte ilgili kontenjana başvururlar. İşbirliği
kontenjanı başvuruları normal başvurulardan ayrı olarak değerlendirilir. Bu kontenjanlara ya-
pılan başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri
uygulanır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-

rıyılı tamamlamış olan bir öğrenci, EABD’nin görüşü ve EYK kararıyla eşdeğerli lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için yüksek lisans programlarında
tez aşamasında, doktora programlarında yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az
2.50, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için
kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinde
yer alan program süresi ile sınırlıdır.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları, aka-

demik takvimde belirtilen günlerde yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye

vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt için istenilen belgelerin
aslı veya Müdürlük tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında, EYK tarafından belirlenen esaslar ve süreler dahi-
linde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, EYK kararı ile hakları
saklı tutulan öğrencilerin bu süreleri, bu Yönetmelikte belirlenen eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz; öğrencinin mazeretini belirten belgeler, ilgili kurumca düzenlendiği tarihten itibaren
en geç yedi iş günü içerisinde Müdürlüğe teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı akademik takvimi Senato tarafından

belirlenir.
Dersler
MADDE 13 – (1) Öğrenciler; her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süreler için-

de, EABD akademik kurulu tarafından belirlenerek, EABD başkanlığının uygun görüşü ve EK
onayı ile açılan ve danışmanlarınca uygun görülen derslere EYK tarafından belirlenen usullere
göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Bir seçmeli derse, bir öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılır.
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Öğretim elemanı görevlendirme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim üyeleri, ilgili ana-

bilim dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçentler arasından veya Üniversite bünye-
sinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim dallarında görevli profesör, doçent, yardımcı
doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim dalından veya başka
bir yükseköğretim kurumundan Enstitü Kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yük-
seköğretim kurumları dışından konusunda uzman ya da üst düzeyde görev yapmış doktorasını
tamamlamış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili ku-

rulların kararı ile teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devam-
ları zorunludur. Devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD
başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilir.

(2) Bir dersten, devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu sı-
navlarına giremez.

(3) Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam
etmek zorunda değildir. Öğrenci danışmanının ve EABD başkanlığının uygun görüşü doğrul-
tusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda
ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir. Devam şartını yerine getir-
mediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme

sınavı yapılır. Açılan derslerin sınavlarının yazılı, sözlü, araştırma ödevi veya pratik çalışma
türlerinden hangisi ile yapılacağı belirlenerek, EABD başkanlığı tarafından her yarıyıl başında
Müdürlüğe bildirilir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte de-
ğerlendirilmesi ile ve aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara
verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, dersi veren öğretim elemanınca, aşağıdaki tabloda
belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir:

Başarı Notu Katsayı Yüzde Karşılığı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 70-74
CC 2.00 65-69
DC 1.50 50-64
FF 0.00 49 ve altı
b) Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan harf notla-

rından; YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (de-
vamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. DZ kodlu değerlendirmeler not ortalamasına
dahil edilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, proje ve tez çalış-
malarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; proje, ödev ve araş-
tırma içerikli dersler için dersi veren öğretim elemanının talebi, EABD başkanlığının görüşü
ve EYK kararı ile uygulanır. Dersi veren öğretim elemanı, DV kodlu değerlendirmesinin uy-
gulama gerekçesini belirtmek ve dönem başında bu uygulamayı yapmak istediğini bildirmek
zorundadır. Bu esaslar kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler
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için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK
değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim elemanının kabul edeceği
mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir.
Bu değerlendirmeyi alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde
eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendir-
mesi FF’ye çevrilir.

c) Öğrenciler, EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim ku-
rumundan ders alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi de yukarıdaki ilkeler çerçevesinde ya-
pılır.

ç) Öğrenci; danışmanının teklifi, EABD başkanlığının onayı ile ders ekleme/bırakma
haftasını takip eden iki hafta içinde Müdürlüğe bildirilmek suretiyle ders ekleyebilir ve/veya
ders bırakabilir.

d) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğren-
ciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrar-
layabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(3) Ara sınavlarından herhangi birine Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle
katılamayan öğrenciler için, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde mazeretini gös-
terir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıklarına baş-
vurmaları halinde EYK kararı ile mazeret sınavı açılabilir.

(4) Sınavlara itiraz, Öğrenciler bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıklarına sınav
sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yaparlar.
Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi
veren öğretim elemanınca incelenir. Öğretim elemanının raporu EYK tarafından incelenerek
karara bağlanır.

(5) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarının ilanını izleyen yedi iş günü içe-
risinde sınav sonuçlarını, sınav evraklarını, ödev dosyalarını ve sınav tutanağının bir nüshasını
Enstitüye teslim eder. Evraklar iki yıl süreyle saklanır.

Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması

ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının,
bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa
devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması
elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten
alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan veya

özel öğrenci statüsünde alarak başarılı olduğu derslerin, kayıtlı olduğu programa intibakı,
EABD başkanlığının teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

İlişik kesme
MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile ilişiğinin kesilmesini isteyen öğrencinin kaydı, öğ-

rencinin dilekçe ile Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. İlişiği kesilen öğrencinin
ödemiş olduğu harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili
birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile

kayıt dondurma talebinde bulunabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma ya-

parak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak-
tır. Bu program; toplam 120 AKTS olacak şekilde en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uz-
manlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi EABD başkanlığının görüşü ve
EYK kararı ile her iki yarıyılda da açılabilir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması
YT veya YZ notu ile değerlendirilir.

Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de
mezun olabilir.

(2) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, CC
veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(3) Azami sürede yüksek lisans programını başarı ile tamamlayamayanlara 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payını ve öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam edebilmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumda olanlar ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama haricinde öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Derslerin belirlenmesi, danışman atanması ve tez konusu belirlenmesi
MADDE 23 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-

sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan lisansüstü derslerinden danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK ka-
rarı ile seçilebilir. Alınan lisans derslerine ait başarı notları yüksek lisans başarı not ortalamasına
katılmaz ancak transkriptte yer alır. Öğrenci doktora derslerinden danışman ve EABD başkan-
lığının önerisi ve EYK kararı ile ders seçebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları, EABD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yüksek lisans programına kabulünün ilanını takiben
ilk iki hafta içerisinde en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş öğretim
üyeleri arasından atanan danışman tarafından yürütülür. Atanan danışman, öğrencinin ders aşa-
masında ders danışmanlığını, tez aşamasında tez danışmanlığını yürütür. Danışman atamasında
öğrencinin talepleri de dikkate alınır. Danışman değişikliği teklifleri için de bu yöntem uygu-
lanır.

(3) Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğ-
rencinin alacağı dersleri belirleyerek akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde enstitüye
bildirir. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini EABD başkanı yürütür.

(4) Yüksek lisans öğretiminde tez önerisi ve savunması, ders aşamasını başarıyla ta-
mamladığı yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yapılır. Yüksek Lisans tez önerisi sa-
vunma jürisi danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK tarafından uygun görülen
üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin kurulmasını takip eden ilk iki hafta içerisinde tez öneri-
sinin savunması yapılarak başarılı ise EYK’da karara bağlanır, tez önerisinin savunması başarılı
bulunmaz ise yukarıdaki süreç tekrar eder, düzeltme var ise tez önerisi savunmasını takip eden
iki hafta içerisinde düzeltmeler yapılarak EABD Başkanlığına teslim edilir. Tez çalışması, Etik
Kurulu onayı gerektiriyorsa Etik Kurulu onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur. Bu sürelerde
tez önerisi Enstitüye bildirilmeyen öğrencinin danışmanı, EABD başkanlığının önerisi ile de-
ğiştirilebilir.

(5) Öğrenci, ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına kayıt yaptırır.
Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde devam eder. İkinci danışman bulunması duru-
munda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. Danışman başka bir yük-
seköğretim kurumundan ise uzmanlık alan dersi açılır.
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(6) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez
danışmanı atanabilir ve ikinci danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir.

(7) Tez önerisi değişikliği, tez önerisi değiştirme formu doldurularak EABD başkanının
teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir.

(8) Gerekli görüldüğünde tez başlığı değişikliği tez başlığı değiştirme formu dolduru-
larak, EYK kararı ile yapılabilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini; Enstitünün tez yazım

esaslarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek
lisans tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde (İngilizce) hazırlanabilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, Danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç ya da beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınavın yapılacağı
yer, tarih ve saat Enstitü web sayfasından ilan edilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavına, geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma
sınavı hakkını kaybeder ve tezi reddedilmiş sayılır.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talep etmesi halinde, EABD Başkanlığının önerisi ve
EYK onayıyla aynı konu veya yeni konu ile aynı danışman veya farklı danışmanla yüksek li-
sans çalışmasına devam edebilir eğer tez konusu aynı ve danışman değişikliği gerekiyorsa daha
önceki danışmanın onayı alınır. Tez savunma sınavında tezi reddedilen öğrencilerin danışman-
larının isteği EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile tez konusu ve danışmanı değişe-
bilir. Bu durumda olan öğrenciler, en erken iki yarıyıl sonra tekrar tez savunmasına alınırlar.
Tezin bu defa da reddedilmesi durumunda yukarıdaki süreç yeniden tekrarlanır. Tezi reddedilen
öğrenciler ilgili dönemin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK ve Enstitü
Müdürlüğü tarafından belirlenen evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD programının
onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak
yazılması ve çoğaltılması, Enstitünün tez teslimine ilişkin kılavuzunda ve YÖK’ün tez teslim
kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü
tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildi-
rilen eksikliklerin on gün içinde tamamlanması gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci-
lere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program, toplam 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ve dönem projesi
dersinden oluşur. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin toplam kredinin %20’sini aşmayacak şekilde en çok
üç tanesi, EYK kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersle-
rinden seçilebilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi 1,5 yıl (üç yarıyıl)’dır.

Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı
maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin katkı payını ve öğrenim ücret-
lerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam edebilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda
olanların ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama haricinde öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması
MADDE 28 – (1) Öğrenci, Enstitünün başka ana bilim dallarından veya EABD baş-

kanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem pro-

jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisi atanır. Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan ders-
ler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek her yarıyılın ilk haftası içinde Enstitüye
bildirir. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini EABD başkanı yürütür.

(3) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda Enstitü Müdürlüğüne yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin
alındığı yarıyılın ilk haftası içinde proje danışmanı atanır. Dönem projesi raporu, tez yazım
esaslarına uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtil-
meyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygu-
lanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve yüksek lisans

çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavı, derslerini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABD başkanlığı ta-

rafından belirlenip, EYK onayıyla seçilen üç kişilik sınav jürisi tarafından yapılır.
(3) Proje danışmanı, bu jürinin tabii üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki başka

bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden veya Enstitünün farklı bir EABD’dan ata-
nabilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü
olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız ol-
ma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Azami sürede eğitimini başarı ile ta-
mamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen
koşullara göre ilgili dönemin katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine
devam edebilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olanlar ders ve sınavlara katılma ile
proje hazırlama haricinde öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavının gerekli görüldüğü

ana bilim dallarında bu sınavı başarılı olarak tamamlayan öğrenciye bu Yönetmelik hükümle-
rinde belirtilen diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları
MADDE 31 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik olarak tez-

siz yüksek lisans programı düzenlenebilir. Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen program-
lardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili
ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok altı yarıyıla eşdeğer bir
süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programla-
rına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen ölçütler ile öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş
lisans + tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen
ilkeler doğrultusunda yapılır.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer
eğitim-öğretim esasları hakkında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on
yarıyıldır. Öğrenci, doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, yukarıdaki mev-
cut süreden en az iki yarıyıl önce mezun olabilir.

(2) Doktora programının azami süresi, her dönem kayıt yaptırıp yaptırılmadığına ba-
kılmaksızın yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için on dört yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ve öğre-
nim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam edebilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda olanlar ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama haricinde öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması
MADDE 34 – (1) Doktora programı toplam 240 AKTS’den oluşur. Doktora programı-

nın kapsamı ise en az yedi ders ve en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi EABD başkanlığının görüşü ve EYK ka-
rarı ile her iki yarıyılda da açılabilir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, YT
veya YZ notu ile değerlendirilir.
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(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 300
AKTS’lik on dört adet ders, en az iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, uzmanlık alan çalış-
ması, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, 20 AKTS’yi aşmamak koşulu ile en çok üç dersi Enstitünün başka anabilim
dallarından veya EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurum-
larından ders alabilir. Öğrenci yüksek lisans derslerinden danışman ve EABD başkanlığının
önerisi ve EYK kararı ile en fazla iki ders seçebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları, EABD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile doktora programına kabulünün ilanını takiben ilk iki
hafta içerisinde öğretim üyeleri arasından atanan danışman tarafından yürütülür. Atanan da-
nışman, öğrencinin ders aşamasında ders danışmanlığını, tez aşamasında tez danışmanlığını
yürütür. Danışman atamasında öğrencinin talepleri de dikkate alınır. Danışman değişikliği tek-
lifleri için de bu yöntem uygulanır.

(5) Danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile lisans dersleri
alınabilir, ancak bunlar ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CB
veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(7) Öğrenci, ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır. Uzmanlık alan
dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık
alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. Danışman başka bir yükseköğretim kuru-
mundan ise ve kendi kurumunda uzmanlık alan dersi bulunmuyorsa, uzmanlık alan dersi açılır.

(8) Tez konusu, yeterlik sınavı geçildikten sonraki ilk yarıyıl içerisinde tez önerisini de
savunarak danışmanın önerisi ile EABD başkanlığınca teklif edilerek EYK’da karara bağlanır.
Tez çalışması, etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ya sunulur.
Bu sürede tez konusu öğrencinin danışmanı tarafından bildirilmediği takdirde; EABD başkan-
lığının önerisi ve EYK kararıyla yeni danışman atanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının sınan-
masıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, her yarıyıl sonunu izleyen iki ay içerisinde olmak üzere yıl-
da iki kez yapılır. Her öğrencinin sınava gireceği tarih EYK tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci yeterlik sınavına, derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamladığı andan
itibaren ve en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Bu süre zorunlu hallerde,
EYK kararıyla bir yarıyıl uzatılabilir. Belirtilen sürelerde yeterlik sınavına mazeretsiz olarak
girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları; danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK tarafın-
dan onaylanan üç kişilik sınav jürisi tarafından yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sı-
nav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca,
yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan
üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrenci için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinde
belirtilen koşullar uygulanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her öğrenci için, Danışmanın tek-

lifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki
başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç
öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı ko-
mite toplantılarına katılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fık-
rasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; izleyen ilk

yarıyıl içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine
dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne ya da reddine oy-
birliği veya salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını
izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir ve kabul edilen tez önerisi EYK kararıyla
kesinleşir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi EYK kararının alındığı tarihten iti-
baren başlar.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez konusu değişikliği önerisi, azami sürenin
dolmasına en az üç yarıyıl kalıncaya kadar, tez konusu değiştirme formu doldurulmak suretiyle
verilebilir ve değişiklik için de EYK kararı gerekir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri
de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihin-
den en az iki hafta önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme
sınavı, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin doktora tez ça-
lışmasını tamamlayabilmesi için en az üç tez izleme komitesi sınavına girmesi gerekir. Tez iz-
leme komitesi sınavından art arda üç kez başarısız raporu verilen öğrencinin tez çalışması sona
erer ve tez önerisi süreci tekrarlanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, tez yazım

esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde (İngilizce) hazırlanabilir.

(2) Öğrencilerin doktora programlarından mezuniyetlerinde, doktora tez savunma sı-
navına girebilmesi için Enstitü Kurulunun belirleyeceği dergilerde doktora tezinden hazırlanmış
en az bir makalesinin yayınlanmış, kabulünün alınmış veya DOI (Digital Object Identifier)
numarasının alınmış olması gerekir.

(3) Doktora tez savunma jürisi, Danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile atanır. Jüri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim
üyesinden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak tezin savunmaya uygun olup olmadığını belirten raporlarını jüri başkanına
teslim ederler. Daha sonra tez değerlendirme raporlarına bağlı olarak yapılan değerlendirme
sonucunda tez savunmaya uygun ise jüri öğrenciyi tez savunmasına alır. Jüri tezi savunmaya
uygun bulmaz ise tez savunması yapılmaz ve öğrenci yaptığı tez çalışmasından başarısız sayılır
veya düzeltme verilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında oybirliği veya
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzen-
lemeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez savunma sınavına, geçerli bir mazereti olmaksızın gelmeyen öğrenci, tez sa-
vunma sınavı hakkını kaybeder ve başarısız sayılır. Tezi reddedilen öğrencinin talep etmesi ha-
linde, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla aynı konu veya yeni bir konu ile aynı da-
nışman veya farklı danışmanla doktora tez hazırlama süreci tekrarlanır. Eğer tez konusu aynı
ve danışman değişikliği gerekiyorsa daha önceki danışmanın onayı alınır. Bu durumda olan
öğrenciler, en erken iki yarıyıl sonra tekrar tez savunmasına alınırlar. Tezin bu sefer de redde-
dilmesi durumunda yukarıdaki süreç tekrarlanır. Tezi reddedilen öğrenciler ilgili dönemin katkı
payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilirler. Süresi içinde öğrenimini tamamlayamayanların öğrencilik statüleri devam eder; ancak
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tarafından
istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.
Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı ta-
lebiyle, geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı
bulunur.

(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak
yazılması ve çoğaltılması, tez yazım kılavuzunda ve YÖK’ün tez teslim kılavuzunda belirtilen
şartları taşıması gerekir. Tezin belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapı-
lacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin
bir ay içinde tamamlanması gerekir.

(4) Yukarıdaki şartları yerine getiren öğrencilere, belge ve diplomaları verilir.
(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-

ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

(2) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya
kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurum-
ları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış
sayılır.

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

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine 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 Birimleri ve Proje Grupları: Merkezin Birimlerini ve Proje Gruplarını,
b) Merkez Müdürü ve Yardımcısı: Merkezin Müdürünü ve yardımcısını,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilimsel yöntem ve tekniklerle elde edilen sonuçları bilim dünyasına kazandırmak.
b) Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk soylu topluluklarının tarihî ve kültür ortaklığının

bilimsel çerçevesini hazırlayarak, çağdaş strateji ve jeopolitik şartlara göre güncelleme faali-
yetlerini yürütmek.

c) Türk Dünyasının ortak tarih yazıcılığı başta olmak üzere, bilimsel projelerin uygu-
lanabilir sosyal projelere dönüştürülmesine öncülük etmek.

ç) Türk kültürü ve bu kültürün etkileşim içinde bulunduğu kültürleri, kökenlerini ve ta-
rih içinde izlediği değişim süreçlerini araştırmak.

d) Türk merkezli oluşumları, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere,
tarih, coğrafya, sanat, bilgi, belge, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji gibi bilim dallarıyla disip-
linler arası bir yaklaşımla inceleyerek, ortaya çıkan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
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b) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili elektronik ortam da dâhil
olmak üzere bilimsel yayın yapmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-
mak.

ç) Kamu ve özel sektördeki kurumlara Merkezin çalışma alanına giren ve ihtiyaç duy-
dukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Kamu ve özel sektördeki kurumlarla projeler geliştirmek, kamuoyuna bilgi ve görüş
sunmak.

e) Ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar
düzenlemek.

f) İlgili mevzuatla verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Merkez Birimleri ve Proje Grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda, araştırma, uygulama ve

eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Mü-
dür Yardımcısı seçer. Müdür görevi başında olmadığı zaman Yardımcısı kendisine vekâlet eder.
Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde, geriye kalan süreyi tamamlamak üzere Rek-
tör tarafından yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil 7 (yedi) üyeden oluşur. Müdür dışında

kalan üyeler, Müdürün önerisi ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üni-
versite Senatosu tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde ise Müdürün daveti üze-
rine toplanır. Kararlar, üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Üniversite tam zamanlı öğ-
retim üyeleri arasından benzer niteliklerde ve aynı yöntemle yeni bir üye Senato tarafından se-
çilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, Üniversite içindeki ilgili

birimler ile yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
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b) Faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı akademik, idari ve teknik personelle ilgili önerilerin

Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

c) Olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde ise Müdürün daveti üzerine toplanmak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun konularda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans,

seminer ve çalıştay gibi sertifikalı eğitim ve araştırma programları vb. düzenlenmesini ve yayın

yapılmasını sağlamak.

d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma

alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

e) Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yö-

nergeler hazırlamak, bu yönergelerin usul ve esaslarını belirlemek.

f) Merkezin bünyesinde projelere ilişkin çalışma grupları oluşturmak.

g) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek; sunulan raporu değerlendirmek.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Araştırma, geliştirme, eğitim ve yayın çalışmalarını iş bölümü çer-

çevesinde yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında araştırma ve uygulama Merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir. Merkez bi-

rimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uya-

rınca yürütülür.

(2) Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmesi veya

atanması Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör’ün onayı ile yapılır.

Merkez birimleri ve proje gruplarının görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez birimleri ve proje gruplarının görevleri şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, eğitim ve yayın çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürüt-

mek.

b) Yürütülen araştırma, geliştirme, eğitim ve yayın çalışmaları ile ilgili Yönetim Kuru-

luna düzenli olarak bilgi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

(2) Merkez birimlerine ve proje gruplarına Üniversite tarafından, sürekli veya süreli

personel istihdamı yapılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

eğitim-öğretim ve sınav ile ölçme ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim program-

larının nasıl düzenleneceğine; ölçme ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına; diploma ve un-
vanlar ile staj bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin ortak hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkoordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinas-

yonunu sağlayan öğretim üyesini,
b) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sis-

temlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,
ç) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görev-

lendirilen öğretim üyesini,
d) Dönem: 2 yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,
e) Diagnostik sınav: Ders veya staj kuruluna başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış

olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla ya-
pılan değerlendirme sınavı veya sınavları,

f) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu
olarak görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Formatif sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik de-
ğerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavları,

ğ) Kuramsal sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik
teorik sınavları,

h) Müfredat komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet ön-
cesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygula-
mak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,

ı) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
i) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soruların ve sınavla ilişkili istatistiksel analizlerin

değerlendirilmesinden sorumlu birimi,
j) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari per-

sonel geribildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten
sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,

k) Rektörlük: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
m) Staj kurulu: Fakültenin IV. ve V. yılında, ilk üç yılın devamı niteliğinde konu bü-

tünlüğü esas alınarak, bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte bloklar halinde
verilen dersler ve staj grubunu,
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n) Summatif sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve staj
kurulu sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,

o) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve
yürüten sorumlu birimi,

ö) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün
halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlarıdır. Bu sınavlar şunlardır:

1) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE).
2) Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE).
3) Hasta Başı Bilgi Değerlendirme Sınavları (HBBDS/MIKS).
4) Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBMBDS/GBG).
5) Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS).
6) Mesleki Davranış Değerlendirme Sınavları (MDDS).
p) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
r) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış kamera

kaydı eşliğinde yapılan sözlü sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt ve kabul şartları
MADDE 5 – (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesine öğrenci kabulü Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçlarına
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır. Tıp Fakülte-
sine öğrenci hakkını kazanan aday, ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde kesin kayıt iş-
lemlerini e-Devlet, şahsen veya vekili aracılığıyla yapar.

(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hak-
kını kaybeder.

Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
(2) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınav-

lara girebilmesi için, her yılın başında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını
zamanında yatırmış olması şarttır.

(3) YYÜ Tıp Fakültesi veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği
kesilmiş öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden
yatay geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu eğitim-öğretim yılı baş-
langıcından itibaren 15 gün içinde başvurmaları halinde yönetim kurulunca karara bağlanır.
Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 gün içinde başvurmayanlar ise muafiyet hakla-
rını kaybederler.

Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Tıp Fakültesine yapılacak yatay

geçişlerde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitesinin
ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Başvurular Tıp Fakültesi yönetim kurulunca karara bağ-
lanır.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde, gerekli olduğunda katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt yenileme
işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
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(2) Öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yap-
tırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve gerekli durumlarda harcını yatırmayan öğrenci o yıl
öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süre-
sinden sayılır.

(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen
veya kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil döne-
minde fakülte yönetim kurulu kararıyla karara bağlanır.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 9 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini

bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam
ederler. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren
bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt don-
durma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını
dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce
ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim öğretime başladığı dönemin
katkı payı olarak kabul edilir. Ancak varsa katkı payı farkı da ödenir.

(4) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim- öğretimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde yönetim
kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim süresi içinde bu imkândan bir
kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından önce De-
kanlığa başvurması gerekir.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 29 uncu
maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında yarışmalara ve bunların ha-
zırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenci-
ler, görevlendirme süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğ-
rencilere yönetim kurulu kararı ile sınav hakkı verilir.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite/fakülte yönetim kurulu

kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-
poru ile belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere; fakülte öğrenci işle-

rine bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye
kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir.
Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programları, Eğitim Süresi ve Yılı

Eğitim programları
MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikleri her yıl tıp eğitimi ko-

misyonunun önerisi üzerine fakülte kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, labo-
ratuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur.
Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı fakülte ku-
rulunca kararlaştırılır.

Eğitim süresi
MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan 6 dö-

nemden ibarettir. Her ders yılı en az 28 hafta sürelidir.
(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri

ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim şekli
MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V’te staj

kurulları ve dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar, Koordinatörler, Ders/Staj Kurulu Başkanları ve Görevleri

Dönem koordinatörü ve görevleri
MADDE 15 – (1) Dönem koordinatörü, yönetim kurulu kararı ile 3 yıl için atanır.
(2) Dönem koordinatörü eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu

olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu olduğu ders yılı akademik takvim tasarısını hazırlar.
b) Sorumlu olduğu ders yılının programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu ders yılının yoklamalarını denetleyerek Dekanlığa bilgi verir.
ç) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında ders ve staj kurulu

başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından sorumludur.
e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar.
f) Sınav gözetmenleri koordinatörün önerisiyle Dekanlık tarafından görevlendirilir.
Başkoordinatör ve görevleri
MADDE 16 – (1) Başkoordinatör, Dekanın göstereceği adaylar arasından fakülte yö-

netim kurulu tarafından 3 yıl için atanır.
(2) Başkoordinatörün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet başkoordinatör

yardımcısı atanır.
(3) Başkoordinatör eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinas-

yonunu sağlayan öğretim üyesidir. Yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlar.
b) Bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyon sağlar.
Tıp eğitimi komisyonu ve görevleri
MADDE 17 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinasyonunun

yürütüldüğü komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dekan, dekan yardımcıları, başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları ve dönem

koordinatörlerinden oluşur.
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b) Dekan tıp eğitimi komisyonunun doğal başkanıdır. Dekanın katılmadığı zamanlarda
bir dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder.

c) Tıp eğitimi komisyonu, Dekanın yokluğunda, dekan yardımcısının veya başkoordi-
natörün çağrısı üzerine toplanır.

ç) Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu tıp eğitimi
komisyonu tarafından düzenlenir.

Müfredat komisyonu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Tıp Fakültesi misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi

tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda
belirtilmiştir:

a) Dekan/dekan yardımcısı, başkoordinatör, dönem koordinatörleri, temel bilimler tem-
silcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri,
öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur.

b) Belirtilen temsilcileri içerecek şekilde en az 12 en fazla 16 üyeden oluşur.
c) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programı içeriğini, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal

Çekirdek Eğitim Programı 2014 çerçevesinde, fakülte misyon ve vizyonuna göre belirler.
ç) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programı içeriğini dönemlere göre planlar.
d) Eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların planlanması ve gerçekleş-

tirilmesi için öneride bulunur.
e) Eğitim programı ile ilgili geri bildirimleri değerlendirerek eğitim programını geliştirir.
Ölçme değerlendirme komisyonu
MADDE 19 – (1) Öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini belirleyen

ve denetleyen soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu
komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Dekan/dekan yardımcısı, baş koordinatör, dönem koordinatör temsilcisi/temsilcileri,
temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler
temsilcisi/temsilcileri, oy hakkı olmayan öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur.

b) Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en fazla 12 kişiden
oluşur.

c) Öğrenci ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçütlerini belirler.
ç) Sınavların programa yerleştirilmesini ve uygulanmasını denetler.
d) Öğrenci sınav geri bildirimlerini, itirazlarını değerlendirerek karara bağlar.
e) Sınav/soru itirazlarının alınması ve değerlendirilmesini sağlar.
f) Hazırlanan sınav sorularını değerlendirerek ret veya kabul eder.
Program değerlendirme komisyonu
MADDE 20 – (1) Öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlayan, uy-

gulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme ko-
misyonuna raporlayan komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili
bilimler temsilcisi/temsilcileri, idari personel temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsil-
cilerinden oluşur.

b) Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en fazla 12 kişiden
oluşur.

c) Geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlar.
ç) Geri bildirim sisteminin yürütülmesini sağlar.
d) Geri bildirim verilerini toplar ve değerlendirir.
e) Sonuçları müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlar.
Ders ve staj kurulu başkanları ve görevleri
MADDE 21 – (1) Ders ve staj kurulu başkanları ve yardımcıları, dönem koordinatör-

lerinin önerisiyle dekan tarafından görevlendirilir. Görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurul programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlar.
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b) Kurulda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapıl-
masını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.

c) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasında koordinatörle
birlikte sorumludur.

ç) Sorumlu olduğu ders ve staj kurulu sınavlarının hazırlanmasında koordinatörle iş-
birliği yaparak uygulamayı sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam ve Mazeret

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Dönem I, II ve III’te öğretim ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders kurulunun sınavına

girebilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratiklerin ise % 80’ine
devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı, geçerli ve
kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun summatif sınavlarına alınmaz. Seçmeli dersler
için teorik derslerde % 70, pratik derslerde % 80 oranında devam zorunluluğu vardır.

b) Dönem IV ve V’te staj kurulunu oluşturan her anabilim dalı için teorik derslerin
%70’ine pratik derslerin % 100’üne devam zorunludur. Ancak, kabul edilebilir bir mazereti
nedeniyle pratik derslere devamsızlığı %20’yi geçmeyen öğrenciler için; anabilim dalının im-
kânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde, devam etmediği pratik çalışmaları telafi ettiri-
lebilir. Teorik derslerin %70’ine katılmayan ve pratik telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci,
haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o staj kurulunun hiçbir sınavına alınmaz.

c) Dönem VI’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100 de-
vam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geç-
mediği takdirde öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde
belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci
o stajı tekrar eder.

ç) Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava veya sı-
navın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu
F2 olur.

ALTINCI BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayılar ve Barajlar

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 23 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir.
a) Geçer Notlar
Puanlar Katsayılar Notlar
A 4.0 86-100
B 3.0 70-85
C 2.0 60-69
b) Geçmez Notlar
F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
F3: Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında olan, başarısız.
E: İzinli geçmez.
Barajlar
MADDE 24 – (1) Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı, o sınavın

başarı notunu tayin eder. I, II ve III. ders yıllarındaki tüm sınavlarda yer alan derslerin bir veya
bir kaçından %50’nin altında not alınırsa o dalda elde edilen puan ile o dalın toplam puanının
%50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Konuları itibariyle dalların
kapsamı tıp eğitimi komisyonu tarafından belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 25 – (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri dönem I’de okutulur.
b) Ortak zorunlu dersler dönem-I de haftada en az 2 saat olmak üzere okutulur.
c) (a) bendinde adı geçen dersler için her yarıyılda 1 ara sınav yapılır. Bu derslerde ba-

şarı notu, ara sınav puanları ortalamasının % 40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan
puanın % 60’ının toplamıyla bulunan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60
puan olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50
alma şartı aranır. Dönem-I’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme
sınavında başarılı olamayan öğrenciler devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst dö-
neme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin dönem VI’ya kabul edilmeleri için
geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına
girmeleri zorunludur. Bu öğrencilerin, dönem sonu ya da bütünleme sınavında aldığı notun
%60’ı ile girmiş olduğu vizeden almış olduğu notun %40’ının toplamı en az 60 olması gerekir.

ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda derse
devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.

d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir
sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci eğer dönem
I ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.

e) Öğrenci, I. ders yılında seçmeli derslerden en az birini seçmek zorundadır. Öğrenci
tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla aşırı
dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde
eğitim yıl esasına göre düzenlenir.

f) Temel yabancı dil ve seçmeli derslerden başarı durumu için geçerli şartlar (c) ben-
dinde belirtilen derslerdeki gibidir.

Ders kurulu
MADDE 26 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre

dönem I, II ve III’te ders kurulları şeklinde uygulanır. I., II. ve III. dönemlerde bir yıl bir bü-
tündür ve tek ders olarak kabul edilir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri, öğretim yılının başlangıcından
önce fakülte kurulunca belirlenir ve dekanlık tarafından ilan edilir.

Ders kurulu sınavı
MADDE 27 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir-

den fazla sınavdan oluşabilir.
(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen

yer ve saatte yapılır.
Ders kurulu notu
MADDE 28 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan diagnostik, formatif

ve summatif sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada ba-
raj sistemi uygulanır.

Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 29 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Ders kurulu başarı puanı 60’tır. Ders kurulu başarı notu; diagnostik sınavdan alınan

puanın %5’i, formatif sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan
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alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif
sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i
toplanarak hesaplanır. Diagnostik ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan
alınan puan %100 olarak hesaplanır.

b) Fakülte kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu he-
saplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu başarısı ve ders yılı başarısı
MADDE 30 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu başarı puanı en az 60 puan olan

öğrenciler o kurulun final ve bütünleme sınavlarına girmeyebilirler. İlgili kurulda 60 puan ala-
mayan öğrenciler final sınavına girerler. Final sınavından en az 60 puan alamayan öğrenciler
bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından da herhangi bir ders kurulu için en az 60
puan alamayan öğrenci o yıl başarısız sayılır ve tüm kurullardan sorumlu olarak o ders yılının
tekrarını yapmak zorundadır.

Final ve bütünleme sınavları
MADDE 31 – (1) Final ve bütünleme sınavları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Herhangi bir ders kurulundan 60 puan alamamış öğrenciler son ders kurulu sınav so-

nucunun açıklanmasından en az 15 gün sonra o ders kurulunun final sınavına alınırlar. Final
sınavı puanı ile hesaplanan ders kurulu başarı puanı en az 60 olamayan öğrenciler final sına-
vının açıklanmasından en az 15 gün sonra o ders kurulunun bütünleme sınavına alınırlar.

b) Final ve bütünleme sınavından alınan puan ders kurulunun summatif sınavından alı-
nan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

c) Final ve bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

ç) Bir ders yılından başarılı sayılmak için tüm ders kurullarının başarı puanının en az
60 puan olması gerekir.

d) Herhangi bir ders kurulundan 60 puan almış öğrenci geçme notunu yükseltmek için
isterse final ve/veya bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda en son girdiği sınavdan
alınan puan ilgili kurulun notu için geçerli olur.

Dönemin tekrarı
MADDE 32 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda da dönem notu geçmez olan öğrenci bir üst döneme
devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı staj
kurullarını ve dönem VI’da kaldığı stajı devamını almış olsa bile aynı şekilde tekrarlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj kurullarının tamamlanması
MADDE 33 – (1) Staj kurullarında devamsızlık süresini aşan öğrenciler staj kurulunu

tekrarlarlar.
Staj kurulu sınavları ve geçme notu
MADDE 34 – (1) Staj kurulu sınavları ve geçme notu ile ilgili hükümler aşağıdaki gi-

bidir:
a) Staj kurulu sınavları; staj kurulu başlangıcında diagnostik, staj kurulu süresince for-

matif, staj kurulunun bitiminde yapılan summatif sınavlardan oluşur.
b) Birden fazla stajın bulunduğu staj kurulundan başarılı olmak için yapılan ortak diag-

nostik, bağımsız formatif ve ortak summatif sınavlardaki her anabilim dalına ait soruların pu-
anlarının ağırlıklı toplamından en az 60 puan alınmış olması gerekir.

c) Staj kurulu başarı notu; diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlardan
alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak
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hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların orta-
lamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik
ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.
Fakülte kurulu kararı ile staj kurulu başında ilan edilmek üzere staj kurulu başarı notu hesap-
lanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

ç) Summatif sınav, kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından
oluşur. Her bir sınavın summatif sınava etkisi %50’dir. Kuramsal sınav yapılmak zorundadır.
Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının talebi ve fakülte kurulu kararı ile
nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar
yapılır.

Staj kurulu bütünleme sınavları ve kurulların tekrarı
MADDE 35 – (1) IV. ve V. ders yılı staj kurullarının bir veya birden fazlasından başa-

rısız olan öğrenci ders yılı sonunda staj kurulu için yapılan bütünleme sınavına alınır. Kurul
bütünleme sınavı, staj bitiminden sonra, en az 15 gün arayla iki kere yapılır. Bütünleme sına-
vından alınan puan staj kurulunun summatif sınavından alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı
puan hesabı ile staj kurulu başarı notu hesaplanır. Kuruldaki bir stajın sınavından başarısız olan
öğrenci staj kurulu tekrarı yapmak zorundadır. Bütünleme sınavları akademik takvimde belir-
tilen zamanlarda dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

Staj kurulu notu, yıl ve genel akademik not hesaplama
MADDE 36 – (1) Staj kurulu bulunan dönemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti

için, kurul notları toplanarak kurul sayısına bölünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortala-
maları, yıl sonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için
ders yılı akademik başarı not ortalaması (DANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO)
olmak üzere iki ortalama elde edilir. DANO hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya staj ku-
rullarının notları toplanarak kurul sayısına bölünür. GANO hesabında ise DANO’ların toplamı
DANO sayısına bölünür ve öğrencinin okul kayıt tarihinden itibaren aldığı tüm mesleki dav-
ranış değerlendirme puanlarının ortalamasının %5’i eklenir. Ortalamalar virgülden sonra iki
rakamla ifade edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Dönem VI ve İntörnlük ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi
MADDE 37 – (1) Dönem VI’da intörnlük kademesindeki öğrencilerin başarısı, klinik,

poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler,
seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak de-
ğerlendirilir.

İntörnlük başarı notu
MADDE 38 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj puan-

larının ortalamasıdır. İntörnlük kademesindeki stajların bir veya bir kaçından başarısız olan
öğrenci mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.
Stajların başarı notu 60’tır.

Öğretim düzeyi/diplomalar
MADDE 39 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, 18/3/1989 tarihli ve 20112

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlaya-
mayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda temel tıp bilimleri önlisans diploması alırlar.

b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan 6
yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Genel Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 40 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 3 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili
koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru
içeriğine yapılan itirazlar anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz so-
nuçları 5 iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla
öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Mazeret
MADDE 41 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve devam zorun-

luluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden fakülte yönetim kurulunca mazeretleri kabul edi-
lenler için mazeret sınavı açılır.

b) Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

c) Ders kurulu final ve bütünleme sınavları ile staj kurulu sınavı ve staj kurulu bütün-
leme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 42 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön

şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı ders yılını, dönem IV ve V’te kaldığı staj kurulu/kurullarını ve dö-
nem VI’da kaldığı staj/stajları tekrar eder.

Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 43 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma

açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında,
yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-
nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Diğer hükümler
MADDE 44 – (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin anlaşma programları

içerisinde yer alan Erasmus, Sokrates, Leonardo da Vinci gibi öğrenci değişim etkinlikleri ile
yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında alacakları
staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az % 80 uyumlu olması gerekir.
Bu konuda fakülte yönetim kurulunun kararı esas alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Staj muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde geçerli olmak kay-

dıyla staj kurulu içindeki bir stajdan bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başarılı olduğu
için staj sınavından muaf olanların, staj kurulu notları muaf olmadığı stajlar üzerinden hesap-
lanır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 28 Eylül 2015 – Sayı : 29486



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Eylül 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29486 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 
ESAS NO  : 2012/659 
KARAR NO : 2012/560 
DAVACI  : K.H. 
SANIK : SADIQ BAGH1ROV, Museyip ve Hanımzer oğlu, 15/10/1977 

ŞERUR doğumlu, ŞERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde 
oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Yasanın 26. Maddesi ve 5237 Sayılı TCK'nun 53 
Maddelerine Aykırılık. 

SUÇ TARİHİ  : 03/11/2011 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 20/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Yasanın 26. Maddesi ve 5237 sayılı TCK'nun 53 Maddelerine Aykırılık suçlarından kamu davası 
açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 tarih, 2012/95 esas ve 
2012/591 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL İdari 
Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Sadıq BAGHIROV, 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7933 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2011/623 
KARAR NO : 2012/684 
DAVACI  : K.H. 
SANIK : YAVAR ASGAROV, Vasif ve Nazife oğlu, 01/07/1963 ŞERUR 

doğumlu. ŞERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 
SUÇ : 5683 sayılı Kanun'un 26. Maddesine ve TCK 53. Maddelerine 

Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 04/08/2011 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 27/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanun'un 26. Maddesine ve TCK 53. Maddelerine Aykırılık suçlarından kamu davası açılmış 
olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/11/2012 tarih, 2011/545 esas ve 
2012/626 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL İdari 
Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Yavar ASGAROV 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7932 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİPERMARKET BİNASI VE OTOPARK KİRAYA VERİLECEKTİR 

Eyüp Belediye Başkanlığından: 

1 - Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, Silahtarağa Caddesi 246 pafta, 732 ada, 1 parsel 

üzerinde bulunan. 9672 m2 yüzölçümlü alanın 4300 m2 lik hipermarket binası ve otoparkının 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 4 yıllığına kiraya 

verilmek üzere ihale edilecektir. 

2 - Aylık Muhammen kira bedeli 140.000,00 TL 

3 - Geçici Teminat Bedeli 201.600,00 TL 

4 - İhale 22.10.2015 Perşembe günü saat 10:30'da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

5 - İhale Saatine Kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Posta ve telgrafla 

yapılan müracaatlar kabul edilecektir. 

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

7 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER: 

A) Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet belgesi (aynı yılı içinde alınmış olacak) 

B) Kanuni ikametgahı olması. 

C) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin 

(a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) Geçici teminat alındısı 

E) İhale dosyası alındı belgesi 

F) İmza sirkülerini vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

G) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi; 

H) Eyüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Şirket ve Şirket Ortaklarına 

ait borcu yoktur belgesi. 8474/1-1 
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225 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 225 ton N-Butanol kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun 

üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 56 67) nolu numaraya 

fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 

6662/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 12 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 

tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı için 90 puan) veya ÖSYM 

tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doçent ve Profesör adayları 

Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.  

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 
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- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir 

 

FEN EDEBIYAT FAKÜLTESİ Alan Prof. Doç. 

Matematik Bölümü 
Akışkanlar Mekaniği ve Sınır Elemanları 

Yöntemi 
- 1 

İstatistik Bölümü 
Çok Değişkenli Dağılımlarda Uyum 

İyiliği Testleri 
1 - 

Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji - 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ve Reolojisi 1 - 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü 

Elektromanyetik ve Optik Kompozit 

Malzemeler 
1 - 

Makina Mühendisliği Bölümü 

Sistem Dinamiği ve Kontrol, Katı 

Akustiği, Yapısal Titreşimler ve 

Biyoakustik Uygulamaları 

- 1 

Makina Mühendisliği Bölümü Nano Ölçekte Isı Transferi ve Dönüşümü - 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
İleri Malzemelerin Mikro-Makro ve 

Hesaplamalı Modellenmesi 
- 1 

Mühendislik Bilimleri Bölümü Hesaplamalı Mekanik - 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ    

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor 1 - 

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 - 

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 - 

Ortaöğretim Fen ve Matematik 

Alanları Eğitimi Bölümü 
Kimya Eğitimi 2 - 

Ortaöğretim Fen ve Matematik 

Alanları Eğitimi Bölümü 
Matematik Eğitimi 1 - 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi - 1 

MİMARLIK FAKÜLTESİ    

Mimarlık Bölümü Akustik, Sayısal Tasarım 1 - 

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ    

Oşinografi (Deniz Bilim) ABD 
Deniz Ekosistemlerinin Fiziksel ve 

Biyolojik Etkileşimlerinin Modellemesi 
- 1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 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. 


