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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenerek diğer

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabu-

lünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı

sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı

sınav sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;

ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme

sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not

ortalamasının %20’si ve yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı

akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar

arasında sıralama yapılır.

(6) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-

bulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans

sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değer-
lendirme sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üye-
leri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 5 inci
maddenin dördüncü veya beşinci fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi aday-
ların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenerek diğer fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan
başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan
alanlar arasında sıralama yapılır.”

(6) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu
değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav so-
nucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(7) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezli yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans
sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik
kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları
12 nci maddenin beşinci veya altıncı fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi
adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı,
lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel de-
ğerlendirme sınavı sonucu aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir.

a) Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun
%30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya
TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının
%50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
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c) Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. De-
ğerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alı-
narak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az
70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenebilir.

d) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden doktora programlarına öğrenci kabulünde; yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu
da değerlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sı-
navı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen
öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 20 nci maddenin
üçüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların doktora programına
kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü ke-
sinleşir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların Yük-
seköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Sanatta yeterlik programına baş-
vuracak olan adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans
not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans
sınavı incelemesi sonucu da değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans
ve/veya yüksek lisans ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sı-
navı/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucunun %30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan
alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranmayan sanatta yeterlik programına başvuracak olan adaylarda
lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfol-
yo/performans sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının
%50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans sınavı so-
nucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlen-
dirme sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri
arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 31 inci mad-
denin dördüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü prog-
rama kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü
kesinleşir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2016 29902
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesinde yürütülen li-

sansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulü, eğitim, öğretim, sınav ve mezu-
niyete ilişkin 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) Akademik danışman: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğren-

ciye ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından atanan öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bu-

lunan anabilim dalını,
d) Enstitü: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitüyü,
e) Enstitü Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitünün kurulunu,
f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitünün

yönetim kurulunu,
g) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testi,
ğ) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını,
h) GNO: Genel not ortalamasını,
ı) Kredi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini,
i) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin dönem projesini yürütmek üzere EYK

tarafından atanan öğretim elemanını,
l) Rektör/Rektörlük: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
m) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
o) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını yürütmek üzere EYK ta-

rafından atanan öğretim üyesini,
ö) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
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p) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-
lunu,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarına İlişkin İlan, Başvuru, Kabul ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programlarının ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitü Müdürü tarafından her yarıyılda bir sonraki yarıyıl için lisans-

üstü programlarına ilişkin olarak Enstitü Kuruluna önerilen kontenjan, başvuru ve kabul ko-
şulları karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları ilan edilir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına giriş başvuruları, akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri belirtilen sürede tamamlamayan
adayın başvurusu işleme konulmaz.

Lisansüstü programlarına başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere

Enstitü Kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi oluştu-
rulur. Jürinin görevi adayların sıralamasını yapmak ve programa kabul edilmesini uygun bul-
duğu adayları EYK’ye önermektir.

(2) Adayların sıralamasında;
a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabulde yüksek lisans bitirme

GNO’su,
ç) İlgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu,
d) ALES puanı (tezli programlara başvuran T.C. uyruklu adaylar için),
e) Referans mektupları,
f) Değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yazılı olarak yapılacak bilimsel değer-

lendirme ve/veya mülakat sonuçları,
g) Niyet mektubu
esas alınır.
(3) Adayların ALES’ten, ilgili puan türünde, YÖK tarafından ilan edilen taban puandan

az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği asgari düzeyi aşmaları gerekir.
(4) Adayların yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmeleri için gerekli koşullar şun-

lardır:
a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak (lisans programının son yarıyılındaki

öğrenciye şartlı ön kabul verilebilir),
b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak,
c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe

dil yeterliğini kazanmış olmak.
(5) Adayların doktora programına kabul edilmesi için şu koşulları sağlamaları gerekir:
a) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00

veya buna muadil GNO ile mezun olmak,
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b) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden
en az 3.00 veya buna muadil GNO ile mezun olmak.

(6) Adayların değerlendirme jürisi tarafından gerekli görüldüğünde yapılan yazılı ve/veya
sözlü bilimsel değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuş olmaları gerekir.

(7) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES’e muadil olarak
hangi sınav puanının isteneceği Senato tarafından belirlenir.

(8) Adayların kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine EYK tarafından karara
bağlanır.

Yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı

ve EYK’nin onayı gerekir. Değerlendirme jürisi, başka üniversiteden gelen öğrencinin kredisi
transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması için hangi yolu izleyeceğini belirleyen
bir intibak raporu hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programından akta-
rabileceği toplam kredi, yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken toplam kredinin
% 65’ini geçemez. Doktora programına başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş ya-
pan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir. Üniversitenin kendi doktora prog-
ramında yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin
yeterlik sınavına tekrar girip girmeyeceği Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üzerine
EYK’ce belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kada-
rının geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı EYK’ce kararlaştırılır.

(2) 6 ncı maddede anılan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı yüksek lisans programının
tezli ve tezsiz olanları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir.

İngilizce yeterliği ve sınavı
MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen

aday, Senatoca tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliğini belgelerse, ilgili programa kayıt
yaptırabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına başvuran ve fakat Senatoca
tanınan bir İngilizce yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavla belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran

aday, bir akademik yılı geçmeyecek bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul
edilebilir. Bu program dönem izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz.
Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tarafından belir-
lenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel
hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin li-
sansüstü programıyla ilişkisi kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve
not belgesinde yer alır.

(3) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri
de akademik danışmanın önerisi ve EYK’nin onayı ile alınabilir. Bu lisansüstü derslerden alınan
notlar lisansüstü programına kayıt yapıldıktan sonra not ortalamasına katılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü
programı sürelerine dâhil edilmez.
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Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Uluslararası değişim programı çerçevesinde Üniversitede bir veya

daha fazla dönem için öğrenim görme hakkını kullanmak üzere yabancı ülkelerin yükseköğre-

tim kurumlarından gelen öğrencilerin seçilme, kabul, ders kayıt, saydırma ve kredi işlemleri,

değişim programlarına ve özel öğrencilere ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine

göre yapılır.

(2) Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üni-

versitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan özel öğrencilere ilişkin

esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenciye öğrencilikle ilgili belge, diploma veya derece verilmez, ancak izlediği

programda aldığı dersleri ve notları gösterir bir doküman verilir.

b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü

programlarında geçerli sayılması EYK kararıyla olur.

c) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi

gerekir.

ç) Özel öğrencinin başvurusunun işleme konabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir:

1) EYK’nin onayını alması,

2) Lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,

3) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi getirmesi.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin özel öğrenci sıfatıyla alıp başarılı

olduğu derslerden muafiyet işlemine tabi tutulanlar ilgili lisansüstü müfredatındaki derslerin

% 50’sini geçemez.

Kesin kayıt esasları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına kabul edilen öğrencinin kayıt işlemleri, aka-

demik takvimde belirtilen günlerde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Kayıt

için istenen belgelerin aslı gereklidir. Bu belgelerden aslı muhafaza edilecekler dışındakilerin

onaylanmış kopyaları saklanır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın

beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için

aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içerisinde yerine

getirmek.

(3) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmış ise, kendisine verilen diploma ve diğer bel-

geler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme esasları

MADDE 12 – (1) Öğrenci her dönem başında ders kaydını yapmak ve dönem kaydını

yenilemek zorundadır. Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli baş-

vurusu üzerine EYK’ce incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği gün-

lerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar
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kendisine geç kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders

ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla er-

telenir.
(2) Geç kayıt yaptıranlara öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme

cezası uygulanır.
(3) Öğrencinin izinsiz veya geçerli mazereti olmaksızın kayıt yaptırmadığı yarıyıl 2547

Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değer-
lendirilir.

Eğitim-öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğ-
retiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders alma, sınav gibi faaliyetlerin süre, tarih ve iş-
leyişlerine ait hususlar EYK’ce belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.

(3) Dersler, uygulamalar, seminerler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara
katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Derslerin ve dö-
nem içi çalışmaların %20’sine, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci “IA” notu ile ba-
şarısız sayılır.

(4) Programda sürekli ölçme-değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, la-
boratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor gibi çalışmaları da ölçme-değer-
lendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme-değer-
lendirme öğesinin ağırlığı %50’den fazla olamaz.

(5) Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuç-
ların iki hafta içerisinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlen-
dirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.

(6) Öğretim elemanı, EYK onayını almadan dönem sonu sınavının tarih ve saatini de-
ğiştiremez.

(7) Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve mezuniyet
için gerekli koşullar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir.
Başarı notları ve ilgili harfler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü ders-
leri için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

a)
Başarı Notu Katsayısı Açıklaması
A 4.00 Mükemmel
A- 3.70 Pekiyi
B+ 3.30 İyi
B 3.00 Yeterli
B- 2.70 Şartlı geçer
C+ 2.30 Zayıf geçer
C 2.00 Çok zayıf geçer
F 0.00 Başarısız
IA 0.00 Devamsızlık sebebiyle başarısız
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(2) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli “I”, “NP” ve sürekli görünen “CW”,
“E”, “LA”, “R”, “S”, “SP”, “T”, “TP”, “U”, “W” işaretlerinin anlamları aşağıdaki gibidir:

a) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş
öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki
hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa “I” notu yerine harf notu verilir. Bu süre içe-
risinde de dersle ilgili eksikler tamamlanmazsa “I” notu “F”ye, kredisiz ders içinse “U”ya dö-
nüşür.

b) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav süre-
cinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler “F”ye,
kredisiz ders içinse “U”ya dönüşür.

c) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.
ç) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
d) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
e) QP: Doktora yeterlik dersinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.
f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
g) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında

başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
ğ) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.
h) T: Başka bir lisansüstü programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not

ortalamasına katılmaz.
ı) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin devam ettiği anlamına gelir. Not orta-

lamasına katılmaz.
i) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında

başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
j) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 15 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değer-

leri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son ba-

şarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına
katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 16 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, so-

nuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için
başvurabilir.

(2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Öğretim elemanının kararını yerinde bulmayan öğrenci, takip eden beş iş günü içe-

risinde itiraz dilekçesini Enstitü müdürlüğüne iletebilir. Başvuru, Enstitü müdürlüğü gözeti-
minde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nin onayına bağ-
lıdır.

Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti
MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için Enstitü tarafından

muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.
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(2) Öğrenciler “IA”, “F” veya “U” notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak

veya seçmeli derslerin yerine geçecek bir başka seçmeli dersi almak zorundadır. Yeni dersten

alınan not, “IA”, “F” veya “U” notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. An-

cak önceki “IA”, “F” veya “U”, not belgesinde gösterilir.

(3) “B”, “B-”, “C+” ve “C” alınmış olan dersler de tekrarlanabilir.

(4) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuç-

lanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tek-

rarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.

Dersten çekilme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik

takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde akademik danışmanın onayı ile çekilebi-

lirler.

Sınavlara katılmama

MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu sınav(lar)ına hastalık yahut başka bir mazeretle katıla-

mayacak olan öğrenciler, raporları veya ilgili belgeleri ile beş iş günü içerisinde Enstitü mü-

dürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri EYK’da karara bağlanır.

(3) Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem,

dersin başlangıcında kendilerine duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belir-

lenir.

İzinli ayrılma

MADDE 20 – (1) İzin isteği ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar yapılmalıdır.

Zorunlu haller dışında ders ekleme bırakma döneminden sonra yapılan izin başvuruları kabul

edilmez.

(2) Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrenci, mazereti EYK’ce kabul

edilirse o yarıyıl için izinli sayılır. Zorunlu hallerde EYK bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir.

Askerlik hizmetinin bu kapsamda değerlendirilmesi hususu EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem

için program ücretinin %5’i tahsil edilir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde izinli sayılan öğ-

renciden ücret talep edilmez.

(4) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli süreliğine izin verilmiş öğrencinin

aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşünden sonra akademik danışmanının gö-

rüşüyle EYK tarafından kararlaştırılır.

(5) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde

kaydını yaptırmak zorundadır. İki yarıyıl izin almış öğrenci 1 inci dönem sonunda Üniversiteye

dönmek isterse EYK’ye dilekçeyle başvurması gerekir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış

nedenini de belirterek, Enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı EYK kararı ile silinir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkartılma cezası

verilenlerin kaydı silinir.
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(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygu-
lanır:

a) Dönem ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrenciden ödemekle yükümlü olduğu dönem ücreti talep edilmez.

b) Ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden,
içinde bulunduğu yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin % 25’i tahsil edilir.

c) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğ-
renciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin tamamı alınır.

ç) Yukarıdaki bentlerde anılan durumlarda, ödenen dönem ücreti fazlalığının kendisine
iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve
kullanımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Bu programların öğrenci kabul edilme ve yürütülme esasları Enstitü Kurulunun teklifi ve Se-
natonun onayı ile belirlenir.

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

yapmasını, eriştiği bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden birisi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmalıdır. Seminer dersi
ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans
programı bir eğitim-öğretim dönemi altmış AKTS kredisinin altında kalmamak koşuluyla se-
miner dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci kredili derslerden en çok ikisini, EYK kararıyla, lisans öğrenimi sırasında
almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.

(4) Tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koor-
dinatörü/başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğ-
rencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik
etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve
ilgili yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(5) Yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla:
a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla iki ders ala-

bilir.
b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin

veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından aldığı dersleri geçerli say-
dırabilir.

(6) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre ka-
rara bağlanır:

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerin lisansüstü prog-
ramlarından almış oldukları dersleri saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi
ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.
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b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış ve bir diploma programına saydırmamış

oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen

kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün % 65’ini aşamaz. Öğren-

cilerin bu talepleri için en geç 2 nci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar Enstitüye dilek-

çeyle başvurmaları gerekir.

(7) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları

öğrenci kaydına “T” harfiyle geçer.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu prog-

rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip ye-

nilemediğine bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu müddet zarfında başarı koşullarını/ölçütlerini yerine geti-

remeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına

girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından erken mezuniyetle ilgili düzenlemeler Senato tarafın-

dan kabul edilen esaslara göre yapılır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 1 inci yarıyılın,

öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez konusunu da en geç 2 nci yarıyılın so-

nuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Öğrenci,

en geç 3 üncü yarıyılın başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatonun koyduğu ilkeler çer-

çevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman ola-

rak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite

kadrosu dışından, en az doktora derecesine sahip, 2 nci danışman atanabilir.

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

ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışın-

dan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde 2 nci tez

danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim

eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını

anabilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze

ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek

üzere EYK’ye gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak

öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-

rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu

karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tuta-

nakla bildirilir.

(7) Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş

üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye

teslim etmek zorundadır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğ-

renci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yarar-

lanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje

yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek li-

sans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki bilgi ka-

zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve doksan AKTS’den az ol-

mamak kaydıyla en az on ders (ki bunlardan biri bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve

yayın etiği konularını içermelidir) ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi

dersine alınması gereken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde

değerlendirilir.

(3) Öğrenci kredili derslerden en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu

ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için

derslerinin seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim

üyesi veya Senatonun belirlediği nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim gö-

revlisini en geç ilk yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı atanıncaya kadar, danış-

manlık görevini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür.

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla üç ders

alabilir.

b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin

veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programından aldığı dersleri geçerli

saydırabilir. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği top-

lam kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin % 65’ini geçemez.

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları

öğrenci kaydına “T” harfiyle geçer.
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Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, her dönem kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmak-

sızın, en az iki, azami üç yarıyıldır.

(2) Programı azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanların kaydı silinir.

Yüksek lisans programından mezuniyet

MADDE 28 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan yüksek lisans öğrencileri EYK kararı ile

mezuniyete hak kazanır:

a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 3,00 GNO ile başarılması,

b) Tezli programda tezin, tezsizde dönem projesinin başarıyla tamamlanması ve otuz

gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

c) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından, bitirme projesinin ise danışman tarafından kabul

edilen ve biçim yönünden de uygun bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi.

(2) Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim

ücreti borcu bulunmayan öğrenciye verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış

adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Programın amacı ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yürütme,

bilimsel meseleleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini

yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için toplamı yirmi

bir kredinin altında kalmamak koşuluyla asgari yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışması olmak üzere dönem başına en az altmış, toplamda asgari iki yüz kırk AKTS’den

teşekkül eder. Lisans derecesi ile kabul almış öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda asgari üç yüz

AKTS’den teşekkül eder. Derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın

etiği konularını içermelidir.

(4) Doktora dersleri, akademik danışmanın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğ-

retim kurumlarında verilmekte olanlardan da seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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(6) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için azami
dört ders seçilebilir.

(7) Doktora programları 2 nci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlık hariç, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın tezli
yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla sekiz yarıyıl ve on yarıyıldır.
Programı azami tamamlama süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için
sırasıyla on iki ve on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu
süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en
az GNO’yu sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya
azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan yahut başarıyla savunamayan öğren-
ciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olması
kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı, başlığı ve konusunun belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez
başlığı ile konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
Tez danışmanı ve başlığının, en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Öğrenci,
yeterlik sınavını başarmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak
zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek
lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan
öğretim üyesi yoksa, Senatonun koyduğu ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının
niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından, en az doktora
derecesine sahip, 2 nci danışman atanabilir.

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

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Enstitü
tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
ise en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul almış ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EYK tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenip yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açıktır.
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(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenci başarısız olduğu bölüm(ler)den bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlamış ve ye-
terlik sınavını başarmış bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış öğrenci aynı anabilim dalında yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde EYK
onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili
programın içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda 2 nci tez danışmanı da ko-
mite toplantılarına katılabilir.

(3) Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde EYK onayı ile de-
ğişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içeri-
sinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez
izleme komitesine sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Dü-
zeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda salt çoğunlukla verilen kabul veya ret kararı,
işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde Enstitü anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye tutanakla
bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştir-
diği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını veya önceki savunmada istenen düzeltmeleri tamam-

layan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım ku-

rallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını Enstitü ana-

bilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze

ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek

üzere EYK’ye gönderilir.

(2) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin sonuçlanabil-

mesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Tez jürisi, danışmanın ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üni-

versite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının

oy hakkı olup olmadığına EYK karar verir. Danışmana oy hakkı verilmemesi durumunda jüri

altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca 2 nci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde

öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen so-

ru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantısı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içeri-

sinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli

değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-

lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edil-

miş olanlardan tezde başarı gösteremeyenlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının

ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yük-

sek lisans diploması verilir.

Doktora programından mezuniyet

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora ders-

lerinin her birinden en az B notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez sınavını başarıyla ta-

mamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

tezinin jüri tarafından kabul edilip biçim yönünden de uygun bulunan ciltli en az üç nüshasını

ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim

edince EYK kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim sü-

resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programdan

ilişiği kesilir.
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(2) Mezuniyet tarihi, başarılı olunan tez sınavı tarihidir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile

Rektörün imzaları bulunur.

(4) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel

araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

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

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre

yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin, uzaklaştırma sü-

resi, azami öğrenim süresine katılır.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 40 – (1) Lisansüstü programları esasen ücretlidir. Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti indirimi ve burs verilebilir.

(2) Dönem ücreti, her öğrencinin –varsa, indirimlerden sonra– ödemesi gereken prog-

ram ücretinin o programın normal dönem sayısına bölünmesi ile belirlenir.

(3) Dönem ücretini ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Bu

öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci program gereklerini programın normal süresinden önce tamamlasa dahi

program ücretinin tamamını ödemeden mezun olamaz.

(5) Programın normal süresini aştığı halde program gereklerini tamamlayamayan öğ-

renci kayıt yenileyebilmek için her dönem başında program ücretinin %5’ini ödemek zorun-

dadır.

(6) Daha önce kayıt yaptırmadığı/yenilemediği yarıyıllar için biriken borcunu ödemeyen

öğrenci yeni döneme kaydını yaptıramaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983

tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin

Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato

ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 1/9/2014 tarihli ve 29106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi önlisans ve lisans

programlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi önlisans ve lisans prog-

ramlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim, sınavlar, diploma ve ilişik kesmeye ilişkin hüküm-
leri 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) ÇAP: Çift anadal programını,
b) Fakülte: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) FYK: Fakülte yönetim kurullarını,
ç) Dekanlık/Müdürlük: İlgili fakülte dekanlığını veya yüksekokul müdürlüğünü,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda

yüksekokul yönetim kurulunu,
f) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
g) Mütevelli Heyet: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması

gereken dersi,
h) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
j) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
k) YAP: Yan dal programını,
l) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
n) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlarla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.
(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(3) Disiplin cezasıyla Üniversiteden çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulu-
nanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; ya-
pılmış ise iptal edilir.
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İngilizce yeterlik
MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt

yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belirlenir.
(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen ulus-

lararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan ön-
lisans ve lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık
programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışın-

dan yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler
MADDE 8 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile özel öğrenci olarak

ders alacaklarla ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 9 – (1) ÇAP ve YAP’a ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önli-

sans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato
tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde o dönemin öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeli ve derslere kayıtlarını
yapmalıdırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara katılamaz ve diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları eği-
tim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. İkinci
haftadan sonra kayıt yenileme ÜYK kararıyla yapılabilir.

Danışman
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık/müdürlük veya bölüm başkanlığı ta-

rafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi
öğrenimi süresince izler, önlisans ve lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı
hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve
dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına akademik konulara ilişkin olarak yapacağı ya-
zılı başvurusunda danışman görüşü istenir.

Ücretler ve burslar
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri ve kredi

başına öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle
birlikte duyurulur.

(2) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt
yaptırdıkları her ders için kredi başına ödemeleri gereken ücret ÜYK’nin önerdiği esaslar çer-
çevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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(3) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücre-
tinden ayrı olarak, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Burslar ile ilgili esaslar ÜYK’nin önerdiği esaslar çerçevesinde Mütevelli Heyet ta-
rafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak, ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce dışında
olan bölüm ve program da açılabilir.

Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her

biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar,
Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(3) Önlisans programında normal öğrenim süresi dört yarıyıl, lisans programında sekiz

yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir.
Ders planları
MADDE 15 – (1) Önlisans ve lisans ders planları, ilgili dekanlık/müdürlük veya bölüm

başkanlığının önerisi, fakülte ve yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Bir bölümün/programın çift anadal/yan dal eğitimi yapabileceği bölüm veya programlara ilişkin
ders planları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders planlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, ortalama kredi yükü ve
her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri kredisi ile AKTS kredisi ve varsa
önkoşulu belirtilir.

(3) Öğrenci kendi bölüm/program müfredatının ilk iki yarıyılına ait toplam krediyi ba-
şarıyla tamamladığında 3 üncü yarıyıla, ilk dört yarıyılına ait toplam krediyi başarıyla tamam-
ladığında 5 inci yarıyıla, ilk altı yarıyılına ait toplam krediyi başarıyla tamamladığında ise 7 nci
yarıyıla başlamış sayılır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önkoşul dersleri
MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve ders planında gösterilen türde ve sayıda seçmeli
dersi almakla yükümlüdür. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler, ilgi alanı ve isteği göz önünde
bulundurularak danışman onayı ile belirlenir.

(2) Bir dersin önkoşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az “D” veya
“S” notu alınması gerekir.

Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti
MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte ve yük-

sekokul tarafından muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf
tutulur.

(2) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuç-
lanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tek-
rarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 18 – (1) Her dönem başında, ders ekleme ve bırakma süresi içinde, ilgili öğ-

retim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme-değerlendirme
şeklini ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanıp öğrencilere sunulur.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve labora-
tuvarlara en az % 80 oranında devam etmek ve yarıyıl içerisinde her türlü ölçme ve değerlen-

19 Şubat 2017 – Sayı : 29984                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



dirme çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu diğer çalışmalara
katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan dersler varsa,
ilgili öğretim elemanları ve danışmanın onayı ile devamsızlık oranının % 25’e çıkması müm-
kündür.

(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık
oranı % 15’e ulaşan öğrenciye uyarıda bulunulur.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
gibi faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına bilgi verilir ve
öğrenciler bu etkinlik günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri günlerde ya-
pılan ölçme-değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenciye o
dersten başarısız sayılarak IA notu verilir.

Kredi yükü
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, kayıtlı bulunduğu

programın ders planında dönem başına düşen ortalama kredi miktarıdır. Ortalama hesabında,
sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın büyük tamsayı alınır. Öğrencinin ders planında normal
yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal kredi yükü sa-
yılır. ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabilecekleri ders yükü Senato tarafından belirlenir.

(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2.00
ile 3.00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerinde fazladan bir ders, GNO’su 3.00’ı
aşanlar ise fazladan iki ders alabilir. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler normal kredi yü-
künden fazla ders alamaz.

(3) Bu maddede belirtilen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danışman
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin so-
nunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan
mezun olabilecek durumdakiler, GNO’larına bakılmaksızın danışman onayı ile bu maddede
belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde ders alabilirler.

(5) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile normal kredi yükünün altında ders alabilir.
Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının onayı ile

her yarıyıl başında yaparlar.
(2) Öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders almaları

ve önceki dönemlerde başarısız olunan veya hiç alınmayan dersleri, izleyen dönemlerde önce-
likle almaları esastır. Öğrencilerin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan derslere birlikte
kayıt yaptırmaları 18 inci maddeye uygun olarak, ilgili öğretim elemanlarının ve danışmanla-
rının onayı ile mümkündür.

(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğ-
renci sayılır.

(4) Lisans eğitiminin 4 üncü yarıyılı sonu, önlisans eğitiminin 2 nci yarıyılı sonu itibarıyla
GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için öncelikle başarısız
oldukları veya “C”den düşük not aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt dönem
derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrencilerin üst yarıyıllara ait dersleri almaları, bölüm baş-
kanlığı veya dekanlık/müdürlük oluru ile danışman tarafından onaylanır. Başarısız olunan seç-
meli ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(5) Alt sınıflardan alabileceği dersi bulunmayan, önkoşulu başaramamış olan veya ben-
zeri nedenlerle almasına izin verilen kredi yükünün çok altında kalan sınamalı öğrencilere, da-
nışman önerisi ve bölüm başkanlığı yahut dekanlık/müdürlük onayı ile üst yarıyıllardan uygun
dersler verilebilir.

(6) Başarı notu “C”nin üzerinde olan dersleri tekrarlamak isteyen öğrencilerin en az
2.80 GNO’ya sahip olmaları ve danışman onayı almaları gerekir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 19 Şubat 2017 – Sayı : 29984



(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil
veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrencilerin intibakları Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yapılır.

(8) Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.
Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içeri-

sinde yapılır. Öğrenciler bu süre zarfında daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir
veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı ol-
dukları bir veya daha fazla dersten, danışman onayıyla çekilebilirler. Bu durumda öğretim üc-
retinden herhangi bir iade yapılmaz.

Bitirme projesi ve stajlar
MADDE 22 – (1) Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bi-

tirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm başkanlığı
tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp değerlen-
dirilmesi hakkındaki esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uy-
gulanır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl

sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları
da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yö-
netim kurulu kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir.
Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, dönem
içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.

(2) Sınav ve diğer ölçme-değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirmeden
ilan edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev gibi ölçme-de-
ğerlendirme kriterlerini isteyen öğrencinin kolayca görerek geri bildirim alması öğretim ele-
manınca sağlanır.

(3) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme-değerlen-
dirme öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %50’den fazla
olamaz. Ölçme-değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı
notunun hesaplanmasındaki oranı öğrencilere dönem başında dağıtılan ders izleme formunda
duyurulur.

(4) Azami eğitim-öğretim süresini doldurmaksızın mezuniyet için tek dersi kalan öğ-
renciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları tamamlanmış olmak kaydıyla
ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde ya-
pılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden
almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu
başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme-değerlendirme belgelerini ve ders izleme formunu
ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden en geç otuz gün sonra, ilgili dekanlığa/müdürlüğe
iletir. Sınav evrakları ve diğer ölçme-değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle sak-
lanır.

(6) Senato tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde bütünleme sınavları düzenlene-
bilir.
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Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 24 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, so-

nuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için
başvurabilir.

(2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(3) İlgili öğretim elemanının kararını yerinde bulmayan öğrenci, takip eden beş iş günü

içerisinde itiraz dilekçesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe iletebilir. Başvuru, dekanlık/müdürlük
gözetiminde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili FYK’nın onayına bağlıdır.
Mazeret sınavları
MADDE 25 – (1) Herhangi bir sınava giremeyen veya bir ölçme-değerlendirme çalış-

masına katılamayan öğrenci, öncelikle ilgili öğretim elemanını bilgilendirir, sınava girememe
yahut çalışmaya katılamama gerekçesini/mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen
üç gün içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa ilgili dekanlı-
ğın/müdürlüğün onayladığı sağlık raporunu, başka bir özrü varsa bunu kanıtlayan belgeyi di-
lekçesine eklemek zorundadır.

(2) Mazeretleri ilgili dekanlık/müdürlük tarafından kabul edilen öğrenciler için belir-
lenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sı-
navına girmeyen öğrencinin notu sıfır olarak alınır.

Başarı notları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlan-

dırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda
gösterilmiştir:

a) Harf not sistemi:
Başarı Notu Katsayısı Açıklaması Anlamı - Sonucu

A+ 4.10 Müstesna Üstün başarılı - geçer
A 4.00 Mükemmel Üstün başarılı - geçer
A- 3.70 Pekiyi Başarılı - geçer
B+ 3.30 İyi-Pekiyi Başarılı - geçer
B 3.00 İyi Başarılı - geçer
B- 2.70 İyi-Orta Başarılı - geçer
C+ 2.30 Ortaüstü Başarılı - geçer
C 2.00 Orta Başarılı - geçer
C- 1.70 Ortaaltı Şartlı - geçer
D+ 1.30 Zayıf Şartlı - geçer
D 1.00 Çok zayıf Şartlı - geçer
D- 0.50 Kalır Başarısız - tekrarı gerekir
F 0.00 Başarısız Başarısız - tekrarı gerekir
IA 0.00 Başarısız-Devamsız Başarısız - tekrarı gerekir

b) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli “I”, “NP” ve sürekli görünen “CW”,
“E”, “LA”, “R”, “S”, “T”, “U”, “W” işaretlerinin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) I: Geçerli bir mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getireme-
miş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren
iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlar ve “I” notu harf notuna dönüştürülür. Bu
süre içerisinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa “I” notu “F”ye, kredisiz ders ise
“U”ya dönüşür.

2) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav süre-
cinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler “F”ye,
kredisiz ders ise “U”ya dönüşür.

3) CW: Öğrencinin yarıyıl içerisinde kayıt sildirdiğini gösterir.
4) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 19 Şubat 2017 – Sayı : 29984



5) LA: Öğrencinin yarıyıl içerisinde izinli sayıldığını gösterir.
6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
7) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarılı olunduğunu gösterir.

Not ortalamasına katılmaz.
8) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
9) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarısız olunduğunu gös-

terir. Not ortalamasına katılmaz.
10) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO de-

ğerleri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki

başarı notu ne olursa olsun son not geçerlidir. Ancak önceki notlar da not belgesinde gösterilir.
Önlisans ve lisans diploması
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2.00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlü-
lüklerini yerine getiren öğrenciler önlisans ve lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna
kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2.00 GNO
ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalara öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için
yabancı uyruklu kimlik numarası, mezuniyet tarihi ve diploma numarası yazılır. Mezuniyet ta-
rihi, mezuniyet kararının alındığı ilgili yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihtir. Diplo-
malar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi
verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.

(4) Öğrenimlerini hiç disiplin cezası almaksızın 3.50 ve üzeri GNO ile tamamlayan öğ-
rencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında GNO ile tamamlayanlara ise onur belgesi
verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.

Azami eğitim-öğretim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğ-
renim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içerisinde tamamlamak zorunda-
dırlar.

(2) Ancak birinci fıkrada düzenlenen azami süreler sonunda;
a) Mezuniyet için son sınıf öğrencilerine kayıt yaptırarak devam ettikleri ve başarısız

oldukları bütün derslerde iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını
beşe indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan en çok beş derste başarısız olanlara ise dört
yarıyıl boyunca sınav hakkı tanınır. Tek dersten kalanların –öğrencilik hakkından yararlanmak-
sızın– sınava girme hakları sınırsızdır.

b) İzledikleri programdan mezuniyet için gerekli bütün derslerden geçtikleri halde ba-
şarılı sayılabilmeleri için gerekli GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme duru-
muna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan kısmen veya tamamen uygulamalı olup daha önce alın-
mayanlar dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
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c) Sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkını kaybeder. Sınırsız hak sahibi öğrenciler sınava girdikleri dersin
kredisi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

İzinli sayılma
MADDE 31 – (1) İzinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile ilgili

dekanlığa/müdürlüğe başvururlar.
b) Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, akademik ve

ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl izin ve-
rilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
ç) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunan öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu

sona ermiş olan öğrenciler FYK kararı ile öğrenimlerine bıraktıkları yerden devam ederler.
d) Öğrenciler izin süresinin bitiminde dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine

devam ederler. İki yarıyıl izinli olan öğrencilerden; ilk dönem sonunda öğrenimine devam et-
mek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdür-
lüğe başvurması gerekir.

e) İzin talep eden öğrencilerin derslerin başlamasını izleyen 4 üncü haftanın son iş gü-
nüne kadar izin başvurusunu yapmış olmaları gerekir. İlgili yönetim kurulu kararı ile izin talebi
kabul edilenlerin; izinli oldukları süreye ait öğrenim ücretinin % 25’ini ödemeleri gerekir. Ders-
lerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurularda ise
öğrencilerin o yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemeleri gerekir.

f) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkân-
larından yararlanamazlar.

Kayıt silme
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üni-

versite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi arzusu ile kaydını sildirmek istemesi,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üni-

versiteden çıkarılma cezası alması,
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam

edememesi,
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.
(2) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar ilişiğinin ke-

silmesi durumunda, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’ini
aşan kısmı iade edilir.

b) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir bor-
cunun bulunmaması ve Üniversite tarafından kendisine kullanım için sağlanan malzeme ve
teçhizatı hasarsız şekilde iade etmiş olması gerekir.

c) İlişiğinin kesilmesi başvurusu derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son
iş gününden sonra ise öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tama-
mını ödemesi gerekir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 1/9/2014 tarihli ve 29106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde yürütülen li-

sansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans
sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

c) DYS: Doktora Yeterlik Sınavını,
ç) EABD: Enstitü anabilim dalını,
d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,
e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
f) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
g) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
ğ) İlgili enstitü kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi enstitü kurullarını,
h) İlgili yönetim kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,
ı) İYS: İngilizce Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavını,
i) Mütevelli Heyeti: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve

uzmanları,
k) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
l) ÖİDB: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için iki yılı (dört yarıyılı), doktora programları için dört yılı (sekiz yarıyılı), lisans
sonrası doktora programları için beş yılı (on yarıyılı),

n) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,
ö) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
p) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
r) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,
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s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) Üniversite (KGTÜ): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) YDK: Yabancı Diller Koordinatörlüğünü,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili, İngilizce veya Türkçedir.

Disiplinler arası EABD’ları için eğitim öğretim dili Senato tarafından belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına kabul edilebilmek için

adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.
(3) Aşağıdaki öğrenciler İngilizce yeterliliklerini belgelemiş sayılırlar:
a) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarında ilgili EABD’nin belirlediği puanla başarılı olanlar.
b) KGTÜ İYS’den ilgili EABD’nin belirlediği puanla başarılı olanlar.
(4) YDS/TOEFL veya ÖSYM tarafından yayımlanan ve YÖK tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası dil sınavı ve İYS puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği
tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış
olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayı-
lır.

(5) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuran adaylardan prog-
rama başvuru yaptıkları tarih itibari ile son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede li-
sansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği dil puanını
sağlamış olmak koşulu ile İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri istenmez.

(6) Öğretim dili İngilizce olan bir doktora programına izin veya kayıt yenilememe ne-
deni ile üst üste iki yıl ya da daha uzun süre ara veren öğrencilerin, yeniden kayıt yaptırabil-
meleri için YDS/TOEFL veya ÖSYM tarafından yayımlanan ve YÖK tarafından kabul edilen
eşdeğer bir sınav veya YDK tarafından gerçekleştirilecek olan İYS ile İngilizce yeterliklerini
kanıtlamaları gerekir. Ancak son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce
olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı oldu-
ğunu belgeleyenlerde bu koşul aranmaz.

(7) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adayların İngilizce dil puanı yeterliliği
sağlanamamış ancak diğer koşulların sağlanmış olması durumunda adaylar hazırlık sınıfına
yerleştirilirler. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler başarısız
kabul edilerek Üniversite ile ilişikleri kesilir. İngilizce yeterliliğini sağlayan adaylar ise baş-
vurdukları programa yerleştirilirler.

(8) Türkçe lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden TÖMER
Türkçe sınavı sonuç belgesi istenir.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin

ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi, azami
ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın azami süresine dâhil değil-
dir.

(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim
öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim öğre-
tim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç, her biri en az

14 haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında en az 14 haftalık yarıyıla denk yaz okulu açılabilir.

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

leri, akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda

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

ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterle-
rine ilişkin düzenlemeler ise ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora (bütünleşik doktora) programlarını kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun

önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili
EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağ-
lanır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulu tarafından karara
bağlanır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile ortak li-

sansüstü programlar açılabilir.
(2) Uluslararası ortak programlarda eğitim 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Ulusal ortak
programlarda ise 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Değişim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve üniversite kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu prog-
ramlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

19 Şubat 2017 – Sayı : 29984                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, 2547 sayılı

Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına dayanılarak, Senato tarafın-
dan tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri li-
sansüstü programlar için gerekli başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu
öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili enstitünün
ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili
enstitü müdürlüklerine yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABD tarafından belirlenen ve
ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-
nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamaz-
lar.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına
lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvu-
rabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya yüksek lisans
öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Yüksek lisans programına, başvuru
sırasında lisans programının son yarıyılında olan adayların, doktora programına başvuru sıra-
sında halen lisans veya tezli yüksek lisans programının son yarıyılında olan adayların, öğre-
nimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen sürenin
sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

(7) Başvuru için adayların, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yüksek lisans ve doktora baş-
vurularında 55, lisans sonrası doktora programına başvurularda 80 standart puanın altında ol-
mamak kaydı ile EABD’nin ilan ettiği ALES standart puanını elde etmiş olmaları gerekir. Li-
sans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört
üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının, %50’den az
olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yine Senato tarafından be-
lirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı getirme şartı Senatoca belirlenir.

(8) ALES puanı dışında değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağ-
laması gereken diğer belgeler (lisans not ortalaması, referans mektubu, neden yüksek lisans
yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi) ve hangi düzeyde
yabancı dil bilgisi gerektiği, bilimsel yazılı/sözlü değerlendirme yapılıp yapılmayacağı Senato
tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, merkezi yabancı dil sına-
vından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse ilgili EABD tarafından yükseltilmesi mümkündür.
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(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’nin ilan ettiği
ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine ilgili EABD tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve
benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili EABD tarafından puan koşulunun ilan edilme-
mesi durumunda ise ÜAK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer
uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, adayın sınava
girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü
programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının
yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir.
Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle
yapılabilir.

(13) Öğrencilerin kabulü aşamasında, ilgili EABDB tarafından değerlendirme komite-
leri oluşturulur. Kabul edilecek öğrenciler, ilgili EABDB’nin önerisi üzerine ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan T.C. vatandaşları lisansüstü programlara başvurabilirler.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık, bilimsel hazırlık öğrencilerine akademik eksiklik-

lerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir prog-
ramdır.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen ve önkoşul ders-
lerinden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programı, yaz okulu dâhil, en çok bir yıldan/iki yarıyıldan oluşur.
Bu süre, ilgili programın azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.
(5) Bilimsel hazırlık programının bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında ya-

pılması gerekir. Bilimsel hazırlık programının öğrencinin kabul edildiği programdaki eşdeğer
olarak kabul edilmeyen tüm ön koşul derslerini içermesi zorunludur. Bilimsel hazırlık progra-
mıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur.
Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü derslerin kredisi, bilimsel hazırlık derslerinin toplam
kredisinin üçte birini geçemez. Bu dersler yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz.

b) Doktora bilimsel hazırlık programının dersleri lisans ve/veya lisansüstü derslerden
oluşur ve ilgili doktora programının ders yüküne sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD'nin
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI (program dışı) statüsünde lisansüstü dersler de
alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-
yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans
derslerinden en az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları ve programı en
az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler bilimsel hazırlık progra-
mına devam edemezler ve ilgili lisansüstü programa başlayamazlar.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-
rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı
öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun,
ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından
belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta ye-
terlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir
kez yatay geçiş yapabilir. Ders muafiyetleri ilgili EABD’nin kararı ve enstitü yönetim kurulu-
nun onayı ile karara bağlanır.

(2) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yö-
netmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi
aldıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda
bulunan öğrenciler ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortala-
masının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa
kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans prog-
ramında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından
itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş
için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile
birlikte yapılır. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçiş ile ilgili kabullere bağlı olarak
Üniversiteye ödenecek eğitim ücretinin muafiyeti için Mütevelli Heyetin onayı gerekir.

Programa ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplo-
masına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
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kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

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

(5) Kayıt işlemlerini akademik takvimde belirlenen sürede yaptırmayanlar, Üniversi-
tenin lisansüstü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez-
ler.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-
meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-
fından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Program dışı dersler
MADDE 18 – (1) Program dışı dersler (NI), öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü prog-

ramında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Bu derslerle
ilgili esaslar şunlardır:

a) Program dışı statüsünde alınır.
b) NI statüsünde alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

değiştirilmez.
c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya

da programlara saydırılmaz.
ç) NI statüsünde alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten

sonra NI olarak değiştirilmez.
d) NI statüsünde alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.
e) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.
f) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yap-
tırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-
rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,

19 Şubat 2017 – Sayı : 29984                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması,
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-
ludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-
çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABD başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bı-
rakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve ge-
rekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan
edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli
kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, ya-
bancı dil yeterlik (gerekli olduğu takdirde), ALES, azami süre ve lisansüstü programlara intibak
açısından bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.

(7) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki ya-
rıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar
kayıt yaptırdıklarında, EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya
tez danışmanı bilgilerinin ilgili kurullarca yeniden onaya sunulması gerekir. Bu aşamada tez
konusu ve tez danışmanında değişiklik de olabilir.

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

Dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler akademik takvimde belirlenen süre dâhilinde

dersten çekilme işlemi yapabilir. Çekilinen dersin notu ortalamaya katılmaz, ücreti geri öden-
mez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Kredi transferi
MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından almış ve başarılı olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, EABD’nin öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir.
Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki zorunlu toplam kredi miktarının %50’sini
geçemez.

Devam ve sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-
ları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.
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(4) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın
ilk ayı içinde ilan edilir.

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

(6) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri en az bir
yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde tarih, gün ve saatleri, ilgili EABD’nin görüşü
alınarak ÖİDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB
tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-
mik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(7) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum
gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından ge-
çerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(8) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-

tilmiş olup bu puanlar öğretim elemanın takdiri doğrultusunda değiştirilebilir:
a)
Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-l00
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00 *
b) NA (devam etmedi) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına

ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğ-
rencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF
notu işlemi görür.

(5) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu; kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere

verilir.
b) U (yetersiz) notu; kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğ-

rencilere verilir.
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c) P (gelişmekte) notu; kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.

ç) EX (muaf) notu; müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) I (eksik) notu; dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkile-
şimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi
gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o
EABD’nin bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf
notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler
akademik takvimde belirtilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik

takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde açıklanır.
(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu

ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde
EABDB’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin
dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bulunduğu birimin yönetim
kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik
takvimde belirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardandır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında da CB koşullu ge-

çer notlardandır.
c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında

CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.
ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak

değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/ala-

mayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli ders-
lerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alı-
nabilir.

e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri/dersi
veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste en yüksek not geçerlidir.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
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(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-
zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değiş-
mez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Tekrarlanan derste en yüksek not genel not ortalamasına katılır.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması,
b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi,
gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savun-

masını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu

için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata dü-
zeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olan-
lar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı
ve başarılı olduğu tarihtir.

Bütünleme sınavları
MADDE 28 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
İntihal
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde ve tezsiz yüksek lisans dönem

ödevinde intihalin önlenmesine yönelik esaslar, Üniversite Yayın Etik Komitesinin önerileri
doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından düzenlenir. İntihal suçunun tespiti sonrasında ilgili
makamlara duyurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

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

gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans prog-
ramı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

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

(4) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim ku-
rumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar,
YÖK tarafından belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için
kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok
iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Tezli yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD'nin

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç

kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danış-
manı değişir.
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(4) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları ge-
rekir.

(5) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato
tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her ya-
rıyıl akademik takvimde belirtilir.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitede
başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya
beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-
maz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD’nin resmi internet adresinde
duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB tarafından
en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltilen tezi
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az
üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır. Bu süre içerisinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

(10) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu
ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

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

19 Şubat 2017 – Sayı : 29984                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat prog-
ramlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav
tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne
sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarı-
yılın sonuna kadar belirler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalamasının ta-
mamlanması gerekir. Ayrıca başarılı olabilmesi için danışman onayı almış olan tezsiz yüksek
lisans proje dersinden başarılı olması gerekir. Başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

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

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

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

uygulama.
Doktora programında süre
MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tez savunma sına-
vından başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora derslerine sayılmaz.
(3) Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, lisans sonrası doktora programları ders-

lerinin ise en çok üç yıl içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması
gerekir. Genel not ortalaması 3,00 olmak kaydı ile doktora programlarında da CB geçer not
olarak kabul edilir.

(4) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına gi-
remez. Ancak, genel not ortalaması 3,00’ın üzerinde olmak koşuluyla, ilgili EABD’nin gerek-
çeli önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile programın bütün dersleri başarı ile tamamlanmadan
doktora yeterlik sınavına girilebilir.
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Doktora tez danışmanı
MADDE 41 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Se-
nato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri
arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğ-
retim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yö-
netmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla atanabilir. Eş danışman en az doktora derecesine sahip olmak zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirtilir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-
dır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için YDS’den 100 üzerinden en az 60 puan
almış olmak gerekir. Yabancı uyruklularda, ana dili girmesi gereken yabancı dille aynı olan
adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı, ilgili
enstitü yönetim kurulunca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik
bir jüri tarafından yapılır. YDS’de başarısız olan doktora adayları esasları Senatoca belirlenmek
üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en
çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda YDS sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Üni-
versite ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir.
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(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, 39 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngürülen duruma düşmemesi koşu-
luyla, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak
dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili

yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönem-
lerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi
(TİK) atanır.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki başka bir EABD’den
veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
değiştirilebilir.

(4) TİK’in ilk toplantısı, yeterlik sınavını müteakip en geç altı ay içerisinde yapılır.
(5) TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda

iki kez toplanır.
(6) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.
(7) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (P) veya başarısız (U) olarak
belirlenir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını
kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az bir ay önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla
verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız bulunan öğrenciler takip
eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Öğrencilerin tez önerisi savun-
masına ikinci kez girmemesi veya tekrar başarısız olması durumunda öğrenci yeni bir danışman
ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-
bilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Tez savunmasına girebilmek için programın bütün derslerinin başarı ile tamamlan-

mış ve yeterlilik sınavından başarılı olunması gerekir.
(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde

tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(4) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç

kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danış-
manı değişir.
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(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde
ettiği sonuçları KGTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak zo-
rundadır.

(6) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir.
(8) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(9) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından en
geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve belgeler
MADDE 46 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıdaki şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet

koşullarını sağlayanlara verilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.
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d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar; Rektör, ilgili enstitü müdürü ve EABD Başkanı,
b) Geçici mezuniyet belgesi; ilgili enstitü müdürü, EABD Başkanı ve ÖİDB yetkilisi,
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; ÖİDB yetkilisi.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belir-

lenir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 47 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite

öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

Burs
MADDE 49 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 50 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 51 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenir.
İzin
MADDE 52 – (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim ve maddi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık
bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yöne-
tim kurulu tarafından uzatılabilir.
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(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.
EABDB izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle bir-
likte ilgili yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi
bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak
öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri
çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğ-
rencinin akademik/tez danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendi-
rilerek ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme
MADDE 53 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sil-

direbilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru
ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat
MADDE 54 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Tebligat adres değişikliğini öğrenci en geç bir ay içerisinde ÖİDB’ye bildirmek zorun-
dadır. Aksi takdirde Üniversite kayıtlarında bulunan adres geçerli sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, ÜAK, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 17/5/2015 tarihli ve 29358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞ

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2017 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE:2017/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(BİK/TÜRKPATENT: 2017/2)

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

(BİK/TPE:2017/1)’in adı “Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret

Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

nunun” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” olarak

değiştirilmiştir.

“(1) Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) vereceği hizmetler karşılı-

ğında ödenecek TÜRKPATENT ücretlerinin türü ve tutarı, 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde gös-

terilmiştir. TÜRKPATENT ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sa-

yılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Ver-

gisi dahil değildir. Talep edilen hizmetle ilgili olarak ödenecek toplam ücret, TÜRKPATENT

ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda ve 24/6/1995 tarihli

ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede,

24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamede, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamede ve 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Ta-

sarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmelikte, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğ-

rafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gös-

terir Yönetmelikte, 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yö-

netmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde başvuru

geri çekilmiş sayılır.

(2) 6769 sayılı Kanunda, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili üc-

retin ödenmemesi halinde işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki
alt bentler eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin yirmi ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“23) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araş-
tırma ücreti: 6769 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

24) Hakların yeniden tesisi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fık-
rasında belirtilen ücreti,

25) İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen ücreti,

26) Yıllık ücret için telafi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen ücreti.”

“22) Patent belgesi verilmesi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci
fıkrasındaki ücreti,”

“39) Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araş-
tırma ücreti: 6769 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücreti,

40) Hakların yeniden tesisi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fık-
rasında belirtilen ücreti,

41) Patentin verilmesi kararına itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

42) İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen ücreti,

43) Yıllık ücret için telafi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen ücreti,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Markalara ve coğrafi işaretlere” ibaresi “Mar-
kalara, coğrafi işaretlere ve geleneksel ürün adlarına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a)
bendinin altıncı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş,
aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna
göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti:
6769 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

10) Tescil edilen coğrafi işaretin tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti:
6769 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,”

“b) Geleneksel ürün adı;
1) Geleneksel ürün adı başvuru ücreti: 6769 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen ücreti,
2) Geleneksel ürün adı başvurusu yapanda veya tescil ettirende değişiklik talebi ücreti:

6769 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,
3) Geleneksel ürün adı itiraz inceleme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen ücreti,
4) Geleneksel ürün adı tescil ve sicile kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 41 inci mad-

desinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,
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5) Tescil edilen geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi üc-
reti: 6769 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

ifade eder.”
“28) Koruma süresi sona eren markanın kısmi yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun

23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,
29) Marka kısmi yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fık-

rasında belirtilen ücreti,”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Endüstriyel

tasarımlara” ibaresi “Tasarımlara” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfa-

sında duyurulan Türk Patent ve Marka Kurumu hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin
dekont bilgileri Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Türk Patent Enstitüsü” iba-
resi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent
Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak ve yine aynı Tebliğin 3 üncü, 4 üncü
maddelerinde yer alan “TPE” ibareleri “TÜRKPATENT” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin “PATENT” bölümüne
aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin “FAYDALI MODEL”
bölümünün 1.02.02 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki
satırlar eklenmiştir.
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvelin “MARKA” bölümüne
aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvelin “COĞRAFİ İŞARET-

LER” bölümünün 2.02.07 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki sa-

tırlar eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvele aşağıdaki bölüm eklen-

miştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935 (3 üncü mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No  : 2016/12184 
Suç  : 213 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Suç T.  : 2009, 2010 Yılları 
Sanık  : Okan Seki : (Erdoğan oğlu, Yeter'den olma 30/09/1976 Doğumlu) Yenişehir 

Mahallesi Ekinci Rezidans Kurtköy Pendik/İstanbul adresinde ikamet 
etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
16/12/2014 gün ve 2014/74 E. 2014/430 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ONAMA isteyen 
17/11/2016 gün ve 19/2015/75312 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 
 1436/1-1 

————— 
Esas No : 2015/8993 
Suç  : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
Suç T.  : 04/05/2013 
Sanık  : Hacı Ömer Yanak: (Arif oğlu Saliha'dan olma, 29/06/1972 Doğumlu) 
  1- UNTERER KASPARSWALD 16 Leinfelden-Echterdingen 70771 9893/ 

Almanya adreslerinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

27/03/2014 gün ve 2013/614 E. 2014/166 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
BOZMA isteyen 01/05/2016 gün ve 11/2014/302930 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 1437/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/10589 
Suç : Mühür Bozma 
Suç Tarihi : 09.11.2009 
Sanık : İsmet ÇINAR: 24964049042 T.C. Kimlik numaralı, Galip ve Süzan oğlu, 

Büyük Tuğluk - 15.10.1966 doğumlu, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi 
Büyük Tuğluk Mahallesi/Köyü Cilt No: 41, Hane No: 57, BSN: 4'de nüfusa 
kayıtlı, Huzur Mahallesi Gümüşçü Sokak No: 18 İç Kapı No: 1 Odunpazarı/ 
ESKİŞEHİR adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nden 
verilen 11.02.2014 gün ve 2013/413 Esas - 2014/63 Karar sayılı hükmün katılan Osmangazi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi 
ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanığın beraatine dair hükmün BOZULMASI isteyen 
14.11.2016 gün ve 11/2014/347066 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1438/1-1 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/10834 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç Tarihi : 24.08.2013 
Sanık : Ercan ALPAY: 10443071932 T.C. Kimlik numaralı, Hacı ve Zeliha oğlu, 

Şanlıurfa - 01.01.1986 doğumlu, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Kalecik 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 122, Hane No: 52, BSN: 47'de nüfusa kayıtlı, 
Zafer Mahallesi Bahar Sokak No: 46 İç Kapı No: 2 Bahçevlievler/ 
İSTANBUL adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesinden 
verilen 03.07.2014 gün ve 2013/524 Esas - 2014/263 Karar sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı ve 
sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanığın beraatine ve mahkumiyetine dair hükümlerin ayrı 
ayrı ONANMASI isteyen 29.11.2016 gün ve 11/2014/351795 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1435/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Hemşin/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Ortaköy Mah. Hacımehmetli Küme Evleri 
No.1 Hemşin/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektupları en geç 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00'de Hemşin 
Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Ortaköy Mah. Hacımehmetli Küme Evleri No. 1 Hemşin/RİZE 
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1365/1-1 
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18,5 VE 37 kW ELEKTRİK MOTOR GÖVDELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: 18,5 ve 37 kW elektrik motor gövdeleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2017/70058 

Dosya no : 1726013 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18,5 ve 37 kW elektrik motor gövdeleri (2 kalem) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarı- Zonguldak 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02.03.2017 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.03.2017. PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1434/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine

İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(BİK/TÜRKPATENT: 2017/2)

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.


