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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Artvin Çoruh Üniversitesinden:
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans,

doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları
kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim Dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
d) Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başka-

nını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,



f) Enstitü: Lisansüstü eğitim yapılan enstitüyü,
g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

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

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

ı) Müdür: Enstitü Müdürünü,
i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,
l) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların ilanı ve başvuru
MADDE 5 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenci konten-
janları, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alı-
narak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler
ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir ve ayrıca
enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da duyurulur. Söz konusu ilan, her
yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Lisansüstü öğrenimine öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullar-

dan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere en az ilanda belirtilen kadar

ALES puana sahip olmaları,
c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun bu-

lunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları, 
gerekir.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan ol-

ması,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla

Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, 
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c) YDS, YÖKDİL’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan
ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran aday-

ların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında

tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olamamak üzere ALES’ten en

az ilanda belirtilen kadar puana sahip olmaları,
c) YDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda be-

lirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-

rafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları, 
gerekir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir,

ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(5) Güzel sanatlar ve devlet konservatuvarı yüksek lisans programlarında ALES koşulu

aranmaz.
(6) Tezli yüksek lisans için adaylardan İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden her-

hangi birinden, YDS puanı, YÖKDİL puanı veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
diğer sınavlardan alınan puan da istenilebilir.

(7) Yüksek lisans veya doktora programı için bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı
dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil dışında farklı bir
yabancı dilden, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan
alınan yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

(8) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aran-
maz.

(9) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 
(10) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden
oluşur.

(11) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesinin nasıl yapılacağı EYK tarafından
karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde;
ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GMAT (Graduate Management Admis-
sion Test) veya GRE (Graduate Record Examination) gibi sınav puanları ile birlikte gerekti-
ğinde, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir.
Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans mezuniyet
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,15 ya da 100 üzerinde en az 80 olması gerekir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler,
ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanının %50’den az olmamak
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koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş ba-
şarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul
gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. En başarılı adaylardan başlanarak kontenjan
dahilinde liste hazırlanır ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Bu öğrencilerin; ikamet
ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce
bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya eşdeğer sı-
nav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde EYK’nın kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf
sayılabilirler. Gerekli görülen hallerde bunların dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav ya-
pılabilir.

Araştırma görevlisi yetiştirme
MADDE 8 – (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve bu

kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün kararı
ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri, bir li-
sansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.

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

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim
kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora prog-
ramı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programı kapsa-
mında, yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen adaylara, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığı tarafından önerilen ve enstitü kurulunca kabul edilen bilimsel hazırlık programından
dersler aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü
programa yönelik dersler de alabilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerde %70 devam şartı aranır. Dersler
ile ilgili öğrencinin başarısını ölçme ve not değerlendirmeleri 13 üncü maddenin ilgili hüküm-
lerine göre yapılır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık programını tamamlayabilmesi için aldığı
tüm derslerden başarılı olması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olup belirli

konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve
EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili
programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçe-
mez.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans veya yüksek lisans
öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve varsa diploma fotokopilerini ekledikleri
bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir.
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(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra özel öğrenci belgesi verilir.
Özel öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri
ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğ-
rencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-
şarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay
geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için
en az 3,5 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program ara-
sında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve
ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum ol-
ması,

c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi
ve EYK tarafından onaylanması,

gerekir.
(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları,

enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.
(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam

etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-
lirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü
müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğ-
rencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara
bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyu-
mu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından is-
tenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.
Lisansüstü programlara kayıt yaptırma ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dahil, yüksek lisans, doktora

veya sanatta yeterlik giriş sınavını kazanan adayların listesi EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları Üniversite
tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belge-
lerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptı-
ramayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yarıyıl için öğrenci bilgi sisteminden ders kaydı
yaptırmak zorundadır. Danışmanlar, danışmanı olduğu öğrencilerin ders kayıtlarını öğrenci bilgi
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sisteminden onaylar. Öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesi için bu işlemlerin tamamlanmış olması
gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda
öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre,
2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeni-
letmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, ders ekleme
ve çıkarma süresinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile baş-
vurması kaydıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğ-
renci sorumludur.

(4) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci, danışmanın onayı ile yeni
ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Notlar

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Lisansüstü derslerin kredi/saat değerleri, hangi lisansüstü derslerin

kredisiz olacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunca ka-
rarlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Bir dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgeye göre
belirlenir:

Öğretim çalışmasının türü Haftalık saati Kredi değeri
Teorik Ders 1 1
Uygulama 2 1
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 1-4 1
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 5-8 2
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 9-12 3
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 13-16 4
(2) Her yarıyılda açılacak dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü

kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesin-
leşir. 

(3) Lisansüstü düzeyde ders verecek öğretim üyelerinin doktora programı için en az
dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş ol-
ması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders ver-
miş olması gerekir. 

(4) Zorunlu hallerde anabilim veya anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve
EYK’nın onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği
olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

(5) Lisansüstü öğrencilerinin alacağı dersler; danışman atanmış olması halinde danış-
man onayı, atanmamış ise ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının onayı alınarak enstitü kurul
kararı ile kabul edilmiş dersler içerisinden her yarıyıl başında belirlenir ve anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ile enstitüye bildirilir.

(6) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, ikinci da-
nışmanlar hariç, EYK tarafından atandıkları tarihten başlamak üzere her yarıyıl ve yaz döne-
minde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri ak-
tarmak üzere, uzmanlık alan dersi verebilir. Bir öğrencinin uzmanlık alan dersini alıp almaya-
cağına danışmanı karar verir. Uzmanlık alan derslerinin açılması ve yürütülmesi Senato tara-
fından kabul edilen esaslar çerçevesinde düzenlenir ve EYK tarafından uygulanır.

(7) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az %70 ve diğer öğretim türleri
için en az %80’dir.
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(8) Öğrencilerin başarı düzeyleri; yarıyıl içi sınav, ara sınav, kısa sınav, proje, seminer,
ödev gibi yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülür.

(9) Yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Yarıyıl sonu sı-
navına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından
başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir yarıyıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla
iki dersin yarıyıl sonu sınavı yapılabilir.

(10) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden
dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılır. Bu sınavlar dışında mazeret sınavı hakkı
verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları
enstitü müdürlüğünce belirtilen tarihler arasında, müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte ya-
pılır.

(11) Bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik tak-
vimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip
olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler
girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Not
yükseltmek için başarılı olunan derslerden bütünleme sınavına girilemez. Bir yarıyıl progra-
mında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin bütünleme sınavı yapılabilir.

(12) Sınav programları, ilgili birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az beş gün önce
enstitüye bildirilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Gerekli görülmesi
durumunda Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(13) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek başarı notunun hesaplanma-
sında; o dersin yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı dikkate
alınır. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerle ilgili değerlendirme anabilim dalı başkan-
lığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına bildirilir. Bu durumda, bir dersin başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz
önünde tutularak verilir.

(14) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yarıyıl sonu/yılsonu sınavları başlamadan
en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadırlar. Yarıyıl
sonu/yılsonu sınav sonuçlarının ise, sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde
otomasyon sistemine girişinin tamamlanarak ilan edilmesi gerekir.

(15) Öğrencilerin aldıkları her ders için katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları
bu maddenin on altıncı fıkrada belirtilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından dersin
başarı notu olarak takdir edilmek suretiyle verilir.

(16) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
65-74 CC 2,0
58-64 DC 1,5
50-57 DD 1,0
40-49 FD 0,5
0-39 FF 0
Devamsız F 0
Geçer G -
Kalır K -
Süren Çalışma S -
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(17) On altıncı  fıkrada yer alan harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; yüksek lisans programlarında

en az CB (2,5), doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az BB (3,0) olması gerekir.
b) F harf notu; devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
c) G harf notu; kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan dersler

ile bilimsel hazırlık programında alınan ve (a) bendindeki şartları başarılı olarak sağlayan ders-
lere verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.

ç) K harf notu; kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösterilmeyen dersler ile
bilimsel hazırlık programında alınan ve (a) bendindeki şartları sağlayamayan derslere verilir.
Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.

d) S harf notu; lisansüstü tez çalışması ve uzmanlık alan dersi için verilir. Uzmanlık
alan derslerinde S harf notu bir sonraki yarıyıl başlamadan önce G ya da K harf notuna çevrilir.
Lisansüstü tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin S harf notu G harf notuna dönüş-
türülür.

(18) Yarıyıl sonu sınavı yapılan dersler için yarıyıl sonu sınavına girme şartını yerine
getirmiş öğrenciler ile bu sınavlara girip başarısız olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen
sürelerde bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.

(19) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 14 – (1) Sınav sonuç listeleri enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav

evrakları ise dersi veren öğretim üyesi tarafından iki yıl süre ile saklanır ve ikinci yılın sonunda
imha edilir. 

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 15 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde

bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini
isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav
evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve
sonucu öğrenciye tebliğ eder. 

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hata-
nın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına
başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili anabilim dalı başkanlığınca değer-
lendirilir. Eğer maddi hata varsa not düzeltimi, EYK’da görüşülüp karara bağlanır ve EYK ka-
rarı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması
MADDE 16 – (1) AGNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesinden itiba-

ren, almış olduğu derslerden kredisiz olanlar hariç diğerlerinin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin
not çizelgesine geçirilir.

(2) Bir öğrencinin ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasına geçebilmesi için AGNO’sunun;
yüksek lisans programlarında en az 2,5, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,0
olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak
koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya
yeni ders alabilirler. AGNO’su yukarıda belirtilen değerlerin altında olan öğrenciler lisansüstü
programdan mezun olamazlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Öğretimi

Yüksek lisans öğretimi
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili
enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders yükü
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkin-
liği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 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
dahil 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 iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için başarı
notunun en az CB (2,5) olması gerekir. Ayrıca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki
ders seçilebilir.

(3) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının
zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmuş ve ba-
şarılı olmuş olan öğrenciler, EYK kararıyla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne saydı-
rabilir.

Süre
MADDE 19 – (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. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.

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

(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunlu-
dur.

Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Öğrenci, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını

istediği üç öğretim üyesinin ismini, onaylarını da alarak, ilgili anabilim dalı başkanlığına önerir.
Anabilim dalı başkanlığı, bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman atanması
EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, her öğrenci için tez konusunu, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK’nın onayıyla kesin-
leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olması koşulu ile danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşüyle enstitüye iletilir
ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez da-
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nışmanı, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan veya Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olan ve en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-
lir.

(3) Tez konusu önerisini süresi içerisinde yapmayan veya EYK tarafından tez konusu
onaylanmayan öğrenci yüksek lisans tezine yazılamaz. Bu durumdaki öğrenciye ek süre veril-
mez ve en erken bir sonraki yarıyıl yüksek lisans tezine yazılabilir ve tez savunma sınavına gi-
rebilir.

(4) Tez danışmanı, Üniversitenin programda görevli veya anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca gerekli görülmesi halinde Üniversitenin diğer akademik birimlerinde görevli doktora
veya doçentlik belgesini ilgili anabilim/anasanat dalında almış olan öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı on
ikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesi veya artırılması ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen
esaslar doğrultusunda tespit edilir.

(6) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrenci ve/veya tez danışmanının isteği ve ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EYK kararı ile değiştirilebilir.

(7) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-
rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı
ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversite dışından olmak
üzere üç veya beş asil, birisi kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan jüriler,
sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarında bir başkan seçerler.

(3) 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 intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini beş nüsha olarak danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından
belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir
ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez sınavı, tez ça-
lışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savun-
ması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim
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 üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini ilgili enstitüye teslim ede-
rek aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlet-
tiği tezini, enstitü kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar ilgili enstitüye teslim eder.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
beş 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 ve-
rilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) 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.

(4) Yüksek lisans diploması Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans
programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem
projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütü-
lebilir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dö-
nem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Danışmanın uygun görmesi halinde dönem projesi dersi iki yarıyıl da alı-
nabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az üç ders alması zorunludur.
Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2,5 olması gerekir. AG-
NO’ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir. 

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini
takiben yapılan öğretimdir, gerektiğinde hafta tatilinde de yapılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yeterlik sınavı uygulanabilir.
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Süre
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

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

Danışman atanması
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Dönem projesi jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nın onayı ile

atanır. Jüri, biri proje danışmanı olmak üzere üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Dönem proje sı-
navının tamamlanmasından sonra jüri, dönem projesi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, dönem projesi sınavını
izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Dönem projesi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, dönem projesi sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini
yaparak, dönem projesini aynı jüri önünde tekrar savunur.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitünün tezli yük-
sek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan ders-
ler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması so-
nunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi 
gerekir.
Ders yükü
MADDE 28 – (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.
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(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on ikinci
yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyıl sonuna kadar, pedagojik
formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 29 – (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 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 enstitünün
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 ilişiği kesilir. 

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

Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış

en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 
(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda

bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını enstitüye önerir. 

(3) Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını istediği üç öğretim
üyesinin ismini, onaylarını da alarak, ilgili anabilim dalı başkanlığına önerir. Anabilim dalı
başkanlığı, bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman atanması EYK kararıyla
kesinleşir.

(4) Danışman, her öğrenci için tez konusunu ve tez başlığını, anabilim dalı başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK onayıyla kesinleşir.

(5) Tez danışmanı, Üniversitenin programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato’nun be-
lirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olması koşulu ile danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşüyle enstitüye
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iletilir ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da ve en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(7) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrenci ve/veya tez danışmanının isteği ve ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EYK kararı ile değiştirilebilir.

(8) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-
rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 31 – (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. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenci, kredili derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına
girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne
verir.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin
tez danışmanı ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş öğretim
üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mite tüm yazışmalarını ilgili anabilim dalı aracılığıyla yapar. Doktora yeterlik komitesi, iki
yılda bir yenilenir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir. 

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

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş,
öğrencinin dilekçesi üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından

başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrenci tarafından
bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce
ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce, tez izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde 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 bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise
altı ay içinde 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 yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.  

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili ens-

titünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi yedi nüsha olarak enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
EYK’ya gönderilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sun-
ması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil, birisi kurum dışından olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, anabilim dalı
başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz.
İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstitü
müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci
kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.
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(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-

den oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-

manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak öğrenciye yalnız jüri

üyeleri soru sorabilir.

(7) 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 içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç olmak üzere enstitü kurulunca belirlenen sayıda kopyasını tez sına-

vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden

uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin

dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası

elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-

kanlığına gönderilir.

(5) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

değeri bir yükseköğretim programıdır. 

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az

olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçebilir. 

(3) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(5) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on
ikinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyıl sonuna kadar
pedagojik formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi;
azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi
için AGNO’sunun en az 3,0 olması gerekir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını dördüncü fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez veya sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmalık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülebilmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin
birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve baş-
lığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını istediği üç öğretim
üyesinin ismini, onaylarını da alarak ilgili anasanat dalı başkanlığına önerir. Anasanat dalı baş-
kanlığı bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman ataması EYK kararıyla ke-
sinleşir.

(3) Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönet-
miş olmak gerekir

(4) Danışman, her öğrenci için tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların
konusunu ve başlığını, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en geç dördüncü yarıyılın sonuna
kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK’nın onayıyla kesinleşir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda, ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip kişilerden oluşmak koşulu ile danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanlığının görü-
şüyle ilgili enstitüye iletilir ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar
atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden de olabilir. 

2 Mayıs 2017 – Sayı : 30054                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(6) Tez veya sanat eseri danışmanı Üniversitenin programda görevli öğretim üyeleri ile
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini yedi nüsha olarak danışma-
nına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak
belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danış-
man dahil beş asil, birisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek üyeden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli
yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belir-
lenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Tezi veya sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta ye-
terlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız buluna-
rak sanata yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.   

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sa-
natta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

(4) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme, Öğrenci Değişimi, 

İzin ve Hakların Saklı Tutulması, Not Eşdeğerliği

Ders ve tez başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler
MADDE 41 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili ba-

şarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvu-
ramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrıl-
mayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

İlişik kesme, kayıt silme
MADDE 42 – (1) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversiteden

ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.
(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş

yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 43 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Socrates,

Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eği-
tim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken ders-
ler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi,
öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not siste-
mine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(3) Aynı değişim kapsamında, diğer üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitede
okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendi-
lerine transkript verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-
renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci de-
ğişim programı uygulanır.
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İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 45 – (1) Öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ve YÖK’çe belirlenen haklı

ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci,

kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav

dönemindeki yarıyıl sonu sınavına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması

gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen

sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde

izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında

veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin

izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar

iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-

dana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne başvurması ve

olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilecek

ekonomik veya diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu takdirde izin için baş-

vurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren

bir ay içinde yapılması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca verilen izinler, öğretim süresinden

sayılmaz.

(4) Üniversite adına kültürel ve sportif faaliyetlere, yurt içi ve yurt dışındaki müsabaka-

lara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek gö-

revlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için

izinli ve mazeretli sayılırlar.

(5) Askerlik tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle öğrenim süresi içinde askere giden öğ-

rencilere, askerlik süresince izin verilebilir.

(6) Araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendi-

rilme halinde en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

(7) Mazeretleri EYK’ca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, bu süre

içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde

girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(8) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin EYK’ca kabul edilen geçerli talebi üzerine,

verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi

halinde, enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim

süresinden sayılır.

(9) Öğrenimine ara veren öğrencilerin, öğrenime ara verme nedenleri ortadan kalktıktan

sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumuna ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine

kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun

süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin EYK’ca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime

ara verme süresi iptal edilebilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği

MADDE 46 – (1) Üniversiteden veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

yapılır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Diğer Hükümler
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliği, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Ku-
rulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin

Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü prog-

ramlara kayıt yaptırmış öğrencilerin notlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Öğrencilerin aldıkları her ders için, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları

aşağıda gösterilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından dersin başarı notu olarak takdir
edilmek suretiyle verilir:

Puan Başarı Notu Katsayı
95-100 A 4,0
90-94 A- 3,7
85-89 B+ 3,3
80-84 B 3,0
75-79 B- 2,7
70-74 C+ 2,3
65-69 C 2,0
60-64 C- 1,7
55-59 D+ 1,3
50-54 D 1,0
0-49 F 0
Devamsız DZ 0
b) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun, yüksek lisans programlarında

en az B- (2,7), doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az B (3,0) olması gerekir.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesinde güz ve bahar yarıyıl-

ları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak,
eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yaz öğretimini ve bu öğretime

uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci ve 14 üncü  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesinin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amacı ve 

Yaz Öğretiminde Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amacı 
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.
b) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede

kolaylık sağlanması.
c) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması. 
ç) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz ay-

larında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması.
d) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin ar-

tırılması.
Derslerin açılması
MADDE 6 – (1) Açılacak dersler, bahar döneminin bitiminden sonra ilk iki hafta içe-

risinde yapılan öğrenci başvuruları göz önünde bulundurularak ve danışmanların görüşü alı-
narak, bölüm başkanlarınca belirlenir. İlgili dekanın/müdürün onayından sonra ilan edilir.

Öğrenci sayısı
MADDE 7 – (1) Bir dersin açılabilmesi için gereken öğrenci sayısındaki alt sınır se-

kizdir. Bu sınır derslerin özelliği dikkate alınarak bölüm başkanlığı/anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine Rektörlük tarafından değiştirilebilir.

Kayıtlar
MADDE 8 – (1) Kayıtlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yapılır. Yaz öğretiminde öğrenciler not ortalamasına katılmayan dersler dışında üç dersi geç-
memek şartı ile en çok 16 AKTS değerinde ders alabilirler. 
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b) Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri
yaz öğretiminde alamaz. 

c) Yaz öğretimi programlarında kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve dersten
çekilme gibi işlemler uygulanmaz. Derslere devam zorunludur. 

ç) Yaz öğretiminde Üniversitede açılan bir ders aynı dönemde başka bir yükseköğretim
kurumundan alınamaz.

Eğitim süresi
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim süresi, final sınavı hariç en az altı haftadır. Her ders

için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. 
Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Değerlendirmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Devam, ara sınav, ödev, proje, atölye, laboratuvar, staj, uygulama, final sınavı ve ba-

şarı notu açısından değerlendirme işlemlerinde Üniversite birimlerine ait eğitim-öğretim ve sı-
nav yönetmelikleri ve ilgili birimlerce belirlenen esaslar uygulanır.

b) Alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve not çizelgelerinde “Yaz Öğretimi” adı
altında oluşturulacak bölümde muhafaza edilir. Bu notlar, normal dönemdeki notlar gibi de-
ğerlendirilir. 

c) Yaz öğretiminde sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır. 
ç) Genel not ortalaması 1,70’in altında olduğu için sınamalı durumda olan öğrenciler

yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı
durumları ortadan kalkar.

d) Yaz öğretimi sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğren-
ciler sınamalı duruma düşer.

e) Yaz öğretiminde alınan notlar not çizelgelerinde yaz öğretimi dönemi olarak göste-
rilir.

Yabancı dil hazırlık öğretimi
MADDE 11 – (1) Yabancı dil yaz öğretimine ilişkin hususlar 12/1/2017 tarihli ve 29946

sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin hü-

kümlerine aykırı olmamak şartı ile Senato ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul
kurul kararları uygulanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Ders veren öğretim elemanlarına, Rektörlüğün tespit ettiği ve Mü-

tevelli Heyeti Başkanlığının onayladığı miktar üzerinden ders ücreti ödenir. Yaz öğretimine
devam eden öğrenciler, aldıkları her ders için tespit edilen yaz öğretimi ders ücretini peşin ola-
rak öderler. Yaz öğretimine kayıt yaptırıp devam etmeyen öğrencilerin ücretleri iade edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 2017-2018

eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlar.
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin
düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onayla-

ması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere
enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

ç) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere
anabilim/bilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

e) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
f) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı
bulunan anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı baş-
kanını,

ğ) Enstitü anabilim dalı kurulu/enstitü anasanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Lisans
Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ens-
titüler için enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı olarak tanımlanan birimlerin kurullarını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

j) Kredi: Bir dersin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kredi sistemine göre belirle-
nen kredisini,

k) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik eğitimini,

l) Özel öğrenci: Enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda
en çok iki derse katılma izni verilen ve izin verilen dersin faaliyetleri dışında öğrencilik hak-
larından yararlandırılmayan öğrenciyi,

m) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
n) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
p) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek,

değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri danış-
manı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenci ile yürütülen, öğrenciyi teze yön-
lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

s) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ş) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim üst kurumları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü
yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açma, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır

ve yürütülür.
(2) Program açma teklifleri EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile kesin-

leşir.
(3) EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile EABD/EASD’den farklı bir ad

taşıyan lisansüstü program açılabilir.
(4) Disiplinlerarası EABD/EASD bünyesinde birden fazla bilim dalı varsa, EABDK/EASDK,

EABD/EASD Başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşur. Disiplinlerarası EABD/EASD bün-
yesinde farklı bilim dalları yoksa EABDK/EASDK, EABD/EASD Başkanı ve en az üç farklı
EABD/EASD’den veya Üniversitenin diğer akademik birimleri bünyesinde bulunan bölüm-
lerden seçilen dört öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyeleri iki yıllığına EYK tarafından
atanır.

(5) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. 
(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora

ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.
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(7) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü eğitim programları açıla-
bilir. Lisansüstü eğitim programlarının bir bölümü yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ta-
mamlanacak biçimde düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK’ün ka-
rarlarına göre açılır ve yürütülür.

(8) 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. 

(9) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenerek YÖK kararı ile uygulanır. 

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, alınacak öğrenci sayısı, aranan

şartlar ve diğer hususlar EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edecek anabilim dalları
EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması
MADDE 7 – (1) EABDK/EASDK, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim ve uy-

gulama sınavlarını yapmak ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, EABD/EASD’de
görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi enstitüye önerir. Jüri
EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri
üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler diğer EABD/EASD’den seçilebilir.
EABDK/EASDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler
oluşturulabilir. EABD/EASD başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını enstitü müdürlüğü tara-
fından belirlenen tarihe kadar enstitüye iletirler.

(2) Başvuran adayların askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk adaya aittir.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans

diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları
gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar
bünyesinde bulunan EASD açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES
puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar her
enstitü için EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul
MADDE 9 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuruya ilişkin koşullar

şunlardır:
a) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların li-

sans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek
lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların
yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Ancak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
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yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz konusu tezsiz yüksek lisans programı
diploması ile doktora programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl sü-
reli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora programla-
rına müracaat edebilirler.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart
puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tara-
fından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, Güzel Sanatlar Fakül-
teleri ile Konservatuarlar haricinde, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşu-
luyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart
puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulu-
nan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
koşulu aranmaz.

d) Tezli yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek
doktora eğitimine başvuranlardan ALES puanı şartı aranmaz.

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından
55 standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplo-
masına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları,
ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı,
Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.

f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, merkezi yabancı dil sına-
vından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ya-
bancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan
programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. 

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin,
ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi ya-
bancı dil sınavından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği ka-
bul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan,
başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. 

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES

puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora prog-
ramları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek li-
sans not ortalaması dikkate alınır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları
için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının
%30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar
Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik
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programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, uygulama sınavının
%50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik programları
için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise yüksek li-
sans not ortalaması dikkate alınır.

c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sis-
teme dönüştürülmesinde Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.

ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına EK karar verir.

d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alın-

ması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın
altında not alan adaylar başarısız sayılır.

f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi
ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir.

g) Bilim sınavına giren ve lisansüstü program için Senato kararıyla belirlenmiş bir as-
gari puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar,
giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayıl-
maları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile
yükseltilebilir.

ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek
olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye ön-
celik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,
EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(4) Adaylar, enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

Bilimsel hazırlık
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler bilim sınavı jürisinin önerisi ve
EYK’nın kararı ile belirlenir. 

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora progra-
mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için,
EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile bir danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar
danışmanlığı EABD/EASD başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi yürütür.
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(4) Bilimsel hazırlık programı en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer dersten oluşur. Bu
dersler EABDK/EASDK tarafından önerilir ve EYK kararı ile kesinlik kazanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programı tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek normal süre en fazla iki yarıyıldır. Prog-
ramda geçirilen bu iki yarıyıllık süre bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez. 

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin alacağı dersler,
daha önce almadığı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin alacağı dersler ise,
daha önce almadığı lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden seçilir. Öğrenci bilimsel
hazırlık programı derslerinin yanı sıra EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile li-
sansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini, yüksek lisansta en az CC,
doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlaması gerekir. Ancak bilimsel hazırlık
programının sadece bir dersinden başarısız olan öğrenci, EABDK/EASDK’nın önerisi ve
EYK’nın kararı ile başvurmuş olduğu programa başlayabilir. Bu durumda başarısız olduğu bi-
limsel hazırlık programı dersini veya bu dersin yerine EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK
kararıyla belirlenecek başka bir dersi başvurduğu programın dersleriyle birlikte alması gere-
kir.

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

Yabancı dil hazırlık programı 
MADDE 11 – (1) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla, ileri seviyede

yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için yabancı dil hazırlık programı konu-
labilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yabancı dil hazırlık programının
uygulama esasları EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir EABD/EASD’nin dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve derslerin-
den geçerli not almış başarılı öğrenci, lisansüstü programlara geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet
ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

öğrenciler, lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla ka-
bul edilebilir.

b) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK ka-
rarıyla gerçekleştirilir.

c) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında
öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

ç) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla ders yüküne sayılabilir.

2 Mayıs 2017 – Sayı : 30054                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



d) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve baş-
layanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aranmak-
sızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay
geçiş yapabilirler. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans veya yüksek lisans programı mezunu veya öğrencisi olanlar

özel öğrenci olarak ders alma başvurusunda bulunabilir. Başvurular EABD/EASD başkanlığı-
nın görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından ka-
rara bağlanır. Başvuru koşulları enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt
olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli
olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu
kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamaz-
lar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler lisansüstü eğitiminde verilen
derslerin %50’sini geçemez. 

(6) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda
ikiden fazla ders alınamaz.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.
Öğrenci değişimi
MADDE 14 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Değişim program-
ları mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında
tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla belirlenir. Değişim programlarında
alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dö-
nüşüm tablosu esas alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1)Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın
kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı uy-
ruklu adaylar için, farklı bir başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esasları
belirlenebilir. 

Öğrenci katkı payı
MADDE 16 – (1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katkı payı ödemesi gereken

öğrenciler, katkı payı veya ikinci öğretim öğrenim ücretini ilgili dönem için akademik takvimde
belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.
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Kayıt yenileme ve ders seçimi
MADDE 17 – (1) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından

öğrenci sorumludur. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslerini
seçmek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden iti-
baren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla enstitüye başvurabilir.
EYK tarafından mazereti uygun görülenlere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti
uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(3) Katkı payı ödemesi gerekenlerden, gerekli ödemeyi yapmayanların kaydı yenilen-
mez.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenime ara verme ve izinler
MADDE 18 – (1) EYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretleri olan öğrenciler

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın gö-
rüşü ve EYK’nın kararı ile üst üste ya da aralıklı olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir.
İzinli olunan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler
şunlardır:

a) Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık raporu ile bel-
gelenmiş sağlık sorununun olması halinde hastalık izni için başvuru yapılabilir.

b) Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması halinde askerlik izni
nedeniyle kaydı dondurulabilir.

c) Öğrencinin öğrenimine ara vermesini zorunlu kılan maddi veya ailevi sorunlarının
olması halinde kaydı dondurulabilir.

ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte
yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması nedeniyle kaydı dondurulabilir.

d) Öğrencinin tutukluluk halinde kaydı dondurulabilir.
e) EYK’nın kabul edeceği diğer mazeretler nedeniyle öğrencinin kaydı dondurulabilir.
(2) Öğrenimine ara verilen öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde

belirtilen kayıt yenileme döneminde enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.
İlişik kesme  
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin aşağıdaki durum-

larda ilişiği kesilir:
a) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve Seminer dersini

başarı ile tamamlayamayan tezli yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir. 
b) Azami süresi içerisinde tez savunmasına girmeyen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği

kesilir. 
c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.
ç) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi aşmamak üzere sınav

tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. İkinci sınav sonunda tezi hakkında başarısız kararı verilen öğrencinin ilişiği kesilir.  

d) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak yö-
netmelikte belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans öğrencisinin
ilişiği kesilir. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi (bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç) kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Azami
süre içerisinde kredili derslerini ve Dönem Projesi Dersini (G)  Başarılı olarak tamamlayama-
yan tezsiz yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin aşağıdaki durumlarda ilişiği
kesilir:

a) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini bu Yönetmelik hü-
kümlerinde belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içinde başarı
ile tamamlayamayan doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir. 

c) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bö-
lümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin ilişiği kesilir. 

ç) Doktora tez önerisi savunmasında ikinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği
kesilir. 

d) Tez önerisi kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisi için bu Yönetmelik hü-
kümlerinde belirtilen tarihlerde tez izleme komitesince yapılan değerlendirme sonucunda tez
çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde ilişiği kesilir. 

e) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora/sanatta
yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yö-
netmelik hükümlerine göre yeniden girdiği tez savunma sınavında da başarısız olması duru-
munda ilişiği kesilir. 

g) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak bu
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami sürede tezini enstitüye teslim etmeyen doktora öğ-
rencisinin ilişiği kesilir. 

ğ) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami süre sonuna kadar tamamlayamayan sanatta yeterlik
programı öğrencisinin ilişiği kesilir. 

(4) Diğer ilişik kesme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, yazılı başvurusu üzerine

EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. 
b) Azami süresi içerisinde Uzmanlık Alan dersini üst üste iki kez başarılı olarak ta-

mamlayamayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir. 
c) Bilimsel hazırlık programını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde

tamamlamayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.

d) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
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Disiplin

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 21 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı dilde yürütülen prog-

ramlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı

ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin yazım dili

Türkçedir. Gerekli görülen hallerde, tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve

EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde hazırlanmasına izin verilebilir.

Öğretim yılı

MADDE 22 – (1) Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Akademik yılın kapsadığı kayıt,

ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir

ve akademik takvim olarak ilan edilir.

Ders açılması ve danışmanlık 

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler

ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, EABDK/EASDK’nın önerisi

üzerine mayıs ayı içerisinde EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı veya gö-

revlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. 

(3) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık

uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Dönem ayırt etmeksizin güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların

sorumluları EABDK/EASDK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Dersleri verecek öğ-

retim üyelerinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır.

(5) Uzmanlık alan, seminer ve dönem projesi dersleri haricinde, bir öğretim üyesinin

bir programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam azami kredisi, EK’nın önerisi ve Se-

natonun kararıyla sınırlanabilir. 

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 24 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni

EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programın-

dan tezliye geçmek için, tezli yüksek lisans programının koşullarının yerine getirilmesi gere-

kir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,

tezsiz yüksek lisans programları için ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri şartları tamam-

lamak zorundadır. 

(3) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki programda ge-

çirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.
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(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak için, öğrencinin en

az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

Geçiş için başvuruların ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek

lisans programlarında geçiş bir kez yapılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki

programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile geçtiği programda

alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 21 kredilik

yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kara-

rıyla, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı ders-

lerin %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar EK’nın

önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem

notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar te-

mel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem

sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve

benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler

o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem

projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.

(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı,

niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi

notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır. 

(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle ba-

şarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu

notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak

yapılabilir.

(4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere,

söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu tak-

dirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final

ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik

için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş ge-

çerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde

başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı

verilebilir. 

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri

ile ilgili esaslar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK kararı ve Senato onayı

ile belirlenir.
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Notlar
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafın-

dan, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu
olarak verilir:

a) Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 
Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Esasına Göre Katsayı

90-100  AA 4,00
85-89  BA 3,50
80-84  BB 3,00
75-79  CB 2,50
70-74  CC 2,00
60-69  DC 1,50
50-59  DD 1,00
30-49  FD 0,50
0-29  FF 0,00

b) DS: Devamsız
c) G: Geçer
ç) K: Kalır
d) M: Muaf
(2) Geçer (G) ve Kalır (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri

için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.
(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek li-

sans öğrencisinin en az CC notu, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.
Seminer dersi, tez önerisi sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi dersinden
başarılı sayılabilmek için G notunu almış olmak gerekir. 

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı

kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için
devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersten DS notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zo-
rundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar al-
dığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sı-
navlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin prog-
ramdan çıkartılması veya açılmaması durumunda, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın
kararı ve EYK’nın onayıyla, başarısız olunan zorunlu dersin yerine aynı kredide öğrencinin
daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, se-

miner, tez önerisi, doktora yeterlik çalışması, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağırlıklı
puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması he-
saplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu
katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir.
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(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, tek-
rar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. 

Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Maddi hata ve nota itiraz
MADDE 31 – (1) Açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğ-

retim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, notların açıklandığı tarihten itibaren on beş gün
içerisinde öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine hata düzeltilir. Bu süre geçtikten sonra hatanın
düzeltilmesi için EYK’nın onayı gerekir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, not-
ların ilanından itibaren yedi gün içerisinde EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak yaparlar.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için
EABD/EASD başkanı dersi veren öğretim üyesinden görüş ister. İtiraz sonucu,
EABDK/EASDK kararı ile kesinleşir.

(3) EABDK/EASDK’nın maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara itiraz, kararın ila-
nından itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne yapılabilir. Bu itirazlar için EYK ta-
rafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş kişilik
bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen
rapor enstitü müdürlüğüne sunulur. Sonuç EYK’da görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Diğer programlardan ders alma
MADDE 32 – (1) Danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın ona-

yıyla, yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik program-
larına kabul edilen öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik program-
larına kabul edilen öğrenciler en fazla dört dersi Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından
veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilirler.

Seminer dersi
MADDE 33 – (1) Seminer dersi tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-

ramlarında zorunlu ve kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Se-
miner dersi tez danışmanı tarafından yürütülür. Başarısızlık durumunda seminer dersi ders alma
döneminde tekrarlanır. 

Uzmanlık alan dersi 
MADDE 34 – (1) Uzmanlık alan dersi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için, tez ve/veya sanatta yeterlik öne-

risinin EYK tarafından onaylanması gerekir. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kay-
dolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler
için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de öğrencinin
mezuniyetine kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.
Mezuniyet için asgari yayın şartları
MADDE 35 – (1) İlgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, tez savunma sınavına

girebilmek için öğrencinin, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bil-
diri sunma ile ilgili asgari şartlar belirlenebilir.
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Tez savunma sınav tarihleri
MADDE 36 – (1) Tez ve/veya sanatta yeterlik savunma sınavları tarihi akademik tak-

vimde belirtilen tarihler içerisinde tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK
onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak şartıyla

en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda alınabilecek azami
kredi miktarı, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (iki yarıyıl) 60 AKTS kre-
disinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil 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. 

(3) 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. 

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir. 
Süre
MADDE 38 – (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. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı ataması öğrencinin

çalışma alanı dikkate alınarak öğrenci tercihi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık
yükleri dikkate alınarak EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. 

(2) Enstitü EABD/EASD her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez da-
nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir.

(3) Tez danışmanı, öncelikle EABD/EASD kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl li-
sans/yüksek lisans programlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Be-
lirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversitenin kadrosunda veya
diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
olan ikinci tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK
kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu
durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmî işlemleri gerçekleştirme görevini
birinci danışman yerine getirir. 

(5) Zorunlu hallerde birinci danışmanın görevini yerine getirememesi durumunda, öğ-
rencinin talebi, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararıyla ikinci danışman birinci danışmanın
görevlerini yerine getirebilir.

(6) Danışman değişikliği öğrencinin talebi, mevcut ve atanacak danışmanın görüşü alı-
narak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. 
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(7) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(8) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş
yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin talebi EABDK/EASDK’nın
önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam
edebilir. 

(9) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için, enstitü bünyesinde daha
önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel
toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar EYK’nın
kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. 

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin hazırladığı tez önerisi, danışmanı tarafından EABD/EASD’ye

sunulur. Gerekli durumlarda tez önerisi ile birlikte, Üniversitenin Etik Kurulu Raporu da iste-
nebilir. Tez önerisinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Tez önerisi EABDK/EASDK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
bildirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, enstitünün belirlediği tez

yazım kurallarına göre danışmanı/danışmanları ile hazırladığı tezini, jüri önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, programın gerektirdiği zorunlu
dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uzmanlık alan dersini en
az iki dönem başarı ile alması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşünü intihal raporunu ve tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu
EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve EABDK/EASDK önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Gerekli durumlarda EYK, EABDK/EASDK tarafından önerilen jüri üyelerinde de-
ğişiklik yapabilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak
üzere üç veya beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri başka bir yük-
seköğretim kurumundan belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.

(5) Tez öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından be-
lirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olum-
suz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zorunludur. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, azami süresi içe-
risinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. 
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(8) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan
öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren yedi
gün içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav hakkı
verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(10) Kabul edilen tezlerin Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu sayfasında jüri üye-
lerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler
olumsuz ibaresini belirtebilirler. 

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle belir-

lenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin cilt-
lenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans dip-
loması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(3) 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. 

(4) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. 
(5) 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. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim ve/veya uzaktan

eğitim programı şeklinde yürütülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. 
Süre
MADDE 44 – (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. 
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Danışman atanması 
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, öğrencinin ça-

lışma alanı dikkate alınarak öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı
ile yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği
bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Danışman EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve doktora, sanatta
yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından, gerekli durumlarda
da Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık
unvanı almış öğretim görevlileri arasından seçilir. 

(3) Danışman değişikliği öğrencinin talebi mevcut ve atanacak olan danışmanın görüşü
alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve dönem projesi çalışmaları ile
ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(5) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş
yaparak ayrılan öğretim üyesinin/öğretim görevlisinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin
talebi EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç ta-
mamlanıncaya kadar devam edebilir.

Dönem projesi
MADDE 46 – (1) Dönem projesi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir.
(2) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. 
(3) Öğrenci dönem projesi dersinin yazılı raporunu yazım kurallarına uygun olarak da-

nışmanın belirlediği formatta hazırlar ve enstitüye iletilmek üzere danışmanına teslim eder. 
Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması
MADDE 47 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğren-

cinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Kapsam
MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en
az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden
az olmamak şartıyla on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ol-
mak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. 

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. 

Süre
MADDE 49 – (1) Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın 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. 

(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 ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanı ataması
MADDE 50 – (1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışma

alanı dikkate alınarak, öğrencinin talebi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri
dikkate alınarak EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar yapılır. 

(2) Tez danışmanı, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dal-
ları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olmak koşulu ile öncelikle
EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından ya da gerekli durumlarda, Üniversi-
tenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitü
bünyesinde daha önce yürüttüğü doktora tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya
bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar
EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez
çalışmalarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği her iki danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın
önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. 

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesinin başlamış
olan danışmanlığı EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar
devam eder. 

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 51 – (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
girer. 
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(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği akademik takvim ile belirlenir. An-
cak 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 zo-
rundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu
hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi asil jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş asil ve iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Başarılı sa-
yılabilmesi için, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden 75 puan alması
gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ens-
titüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin
gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

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

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, doktora yeterlik jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri
başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde,
EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı önerisi,

EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komi-
tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka uzmanlık alanı dikkate alınarak EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora
tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır. Eğer varsa,
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde
EABDK/EASDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay için-

de, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
EABD/EASD başkanlığına sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır. 
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü EABD/EASD başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde 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 içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar son kez tez önerisi savunmasına alınır. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, bahar yarıyılı için ocak-
haziran güz yarıyılı için temmuz-aralık ayları arasında yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir
tutanakla EABD/EASD başkanı tarafından enstitüye bildirilir. Komite tarafından 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 sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 54 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını
sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarıyla tamamlaması ve tez izleme komi-
tesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşünü intihal raporunu, tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu
EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile ata-
nır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniver-
site dışından olmak üzere danışman dahil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Tez savunma sınavına tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden birinin
katılmaması durumunda sınav yapılamaz. TİK oluşumu ve sınav ile ilgili süreç, azami süre
dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(6) Tez öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından be-
lirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir. 

(7) 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. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye
ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi dikkate alarak en geç

altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması

verilir. 

(10) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan

öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren yedi

gün içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav hakkı

verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(11) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin im-

zaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz

ibaresini belirtebilirler.

Doktora diploması

MADDE 55 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-

derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye

teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-

zanır. 

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 
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(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört

ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az

300 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) Lisansüstü dersler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için

en fazla dört ders seçilebilir. 

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitece belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tez danışmanı ataması

MADDE 58 – (1) Enstitü, EABD/EASD dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-

likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını

enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. 

(2) Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-

terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-

nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş

olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik

derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(3) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. 

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla il-

gili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının

yürütülmesinde, 51 inci maddede düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili hükümler uygu-

lanır.
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Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta

yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve
faaliyetlerinin yürütülmesinde, 52 nci maddede düzenlenen tez izleme komitesi ile ilgili hü-
kümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları
MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini
sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta
yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak olan sanatta yeterlik izleme toplantıla-
rının yürütülmesinde, 53 üncü maddede düzenlenen doktora tez önerisi savunması ve tez izleme
toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 62 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tezini veya çalışmasını, jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşul-
larını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarıyla tamamlaması ve sanatta ye-
terlik komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez/çalışma-
larda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Da-
nışman tezin/çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü intihal raporunu, tezin bir
kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. 

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az
ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asil iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Tez/çalışma öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tara-
fından belirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez/çalışma sa-
vunma sınavına alır. Sınav, tez/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez/çalışma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez/çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/çalışması kabul
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durum-
larında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu
karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir. 

(7) Tezi/çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 57 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. 
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. 

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.
(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 64 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 
Tebligat
MADDE 65 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt sırasında enstitüye bil-

dirdikleri adrese yazılı olarak veya internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış
veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, ensti-
tüde kayıtlı adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 64 üncü madde hükümleri uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
(3) 29 uncu maddede belirtilen not ortalaması hesaplanması 2016-2017 eğitim öğretim

yılı başından itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2016 tarihli ve 29802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (e) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile
dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları
veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları, başvurduğu programın puan türünden 55
ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir
puana sahip olmaları gerekir.” 
“Başvuru sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans kademesi not

ortalaması olarak, güncel olan not ortalaması esas alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-
lir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi
için gerekli toplam öğrenci iş yükü en az 60 AKTS’dir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora program-
larında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans ve yüksek lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  2 Mayıs 2017 – Sayı : 30054



MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Seçimlik ders olması halinde danışmanın onayı ile aynı kredide başka bir ders alınabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İkinci fıkra dışındaki ödüllendirmeler, ilgili enstitü uygulama esasları ile belirlenen

hükümler çerçevesinde yürütülür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dör-

düncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yabancı uyruklu adayların lisansüstü derslere başlayabilmeleri için Senatoca belirlenen kurum
ve merkezler tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerekir. %100
yabancı dilde eğitim yapan programlarda Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi eğitim süresi içinde ge-
tirilebilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2016 29802
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c) Müdür: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin
Müdürünü, 

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü, 
d) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu, 
e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-
gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,
enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş-
birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,

doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız
ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğ-
retim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini
geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak. 

b) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araş-
tırma ve uygulamalarda bulunmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbir-
liği yapmak. 

ç) Ağız ve diş sağlığı konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin
geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak ağız, diş ve çene sağ-
lığı hizmeti vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla
Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda
eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar ve uygulama merkezleri başta olmak üzere
diğer kurumlar ile işbirliği yapmak. 

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak. 
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f) Ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında
köprü görevini üstlenmek.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ama-
cıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında prog-
ramlar düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri
hizmetleri vermek. 

h) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek. 

ı) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir
sağlık hizmeti vermek. 

i) Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama
yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul,
araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak
sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak. 

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde
bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde

mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Üniversite Diş He-
kimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının görüşü alınarak Rektör tara-
fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek. 
ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna

sunmak.
d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-
lamak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-
ruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

g) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların
işleyişini sağlamak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-
rütmek.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre oluşturulan Üniversi-

tenin Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Merkezin Yönetim Kurulu
üyelerini oluşturur. 

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır. Müdür ge-
rekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin

faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve ku-
ruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on iki üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir. 

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gör-
düğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim

Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim amiri: Dekan, Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,
b) Merkez (BİTMER): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri 

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgi ve beceriyi daha geniş kitlelere yaymak.
b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitimin etkinliğini

ve verimliliğini artırmak.
c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi
ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların biyoteknoloji ihtiyaç ve
isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu tıbbi ve mühendislik te-
melli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri interaktif yöntem
ve materyalleri ile desteklemek.

ç) Biyoteknolojik ürünler ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yap-
mak.
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d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını tıbbi ve mühendislik ortam-
larına uyarlayarak biyoteknolojik ürünler sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Biyoteknolojik ürünler sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağ-
lamak.

f) Üniversitede biyoimpilant araştırmalarının ve bilgisinin aksatılmadan yürütülmesiyle
ve ürünlerinin ticari bilginin ilgili her türlü idarî, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mev-
zuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

g) Biyoteknolojik ürünlerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası tasarım üretim ve
uygulama yönetim sistemleri oturtmak ve Merkez içerisindeki test-analiz birimi ile ticari sek-
törün ihtiyacı olan düzenli kontrol mekanizmasının kurulumu ve aksamadan çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitede biyoteknolojik ürünler sistemi için ihtiyaç duyulacak her araştırma alt
yapısını sağlamak, tasarlamak, satın almak veya mevcut altyapıyı ihtiyaca göre Veterinerlik,
Tıp ve Mühendislik Fakültesi ile iş birliği içinde güncellemek.

h) Biyoteknolojik ürünler uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurs-
lar için uygulamalı ya da interaktif öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

ı) Farklı birimlerde veya ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde ihtiyaç
duyulması durumunda biyoteknolojik ürünler sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt ya-
pısı kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözüm yöntemleri geliştirmek, ürün
ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, biyoteknolojik ürünlerle ilgili
araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yap-
mak.

j) Üniversitede verilmekte olan dersleri, talep hâlinde interaktif ya da uygulamalı olarak
altyapıya uygun şekilde desteklemek.

Merkezin faaliyetleri 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için biyoteknolojik

ürünler kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları
planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Üniversiteye bağlı eğitim kurum ve kuruluşları ile diğer yükseköğretim kurumları
için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-
telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sı-
navları ve eğitim uygulamaları için gerekli altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, biyoteknolojik ürünlerin gerektirdiği disiplinler
arası bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve
biyoteknolojik ürünlere ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Biyoteknolojik ürünlerin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile biyotekno-
lojik ürünler konularında iş birliği yapmak.

f) Biyoteknolojik ürünler konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni ge-
lişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Biyoteknolojik ürünler konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan biyoteknolojik ürünler çalışmaları için ders

içerikleri hazırlamak veya ders içerikleri hazırlanmasına yardımcı olmak.
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h) Üniversite içi veya dışı projelerde ihtiyaç duyulan tasarım üretim araştırmalarını ve
ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki uygulamaların disiplinler arası araştırmalar vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel
ve teknolojik araştırmalar yapmak.

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere biyoteknolojik ürünler kapsamında verilecek di-
siplinler arasına yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştir-
mek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

j) Biyoteknolojik ürünlerle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluş-
larla iş birliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre biyoimpilant araştırma ve geliştir-
meye uygun ve bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları
yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim ele-

manları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu aka-
demik personeli arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde müdür yardımcılarının da
görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve aynı
usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını yönetim kuruluna sunmak.

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak.
h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebi-
lir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağıra-
bilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendi-
liğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanlardan; biyoteknolojik ürünler ile ilgili araştırma, ya-

yın ve bilimsel toplantılara katılmak isteyenlerin başvurularını değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda
bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine
ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/295 

Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma suçundan Mahkememizin 16/03/2017 tarih ve 

2014/295 esas, 2017/182 karar sayılı ilamı ile CMK 223/2-a, c, e maddeleri gereğince beraat 

kararı verilen Sanık Abdulrazzak ve Amneh oğlu 10/02/1969 Tarous doğumlu Majed 

ABUBAKER tüm aramalara rağmen bulunamadığından, sanığın yokluğunda verilen 

Mahkememizin 16/03/2017 tarih ve 2014/295 esas, 2017/182 karar sayılı ilamı tebliğ 

edilememiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ 

olup, ilan olunur. 2986 

—— • —— 
Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/156 

Karar No : 2016/451 

Gümrük Kaçağı Sigara Bulundurmak suçundan sanık Zekeriya ve Afre oğlu, 1988 Halep 

doğumlu, Suriye uyruklu AHMET ġĠBBO hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

yasanın 3/18, 3/5, 3/10, 3/22, 3/18 1-son, 5237 sayılı TCK'nın 62, 52/2 maddeleri gereğince 2 Yıl 

6 Ay hapis ve 500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eĢyaların ise 

TCK'nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ġstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık AHMET 

ġĠBBO'ya bütün iĢlemlere rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2989 

————— 

Esas No : 2015/202 

Karar No : 2016/528 

Gümrük Kaçağı Sigara Bulundurma suçundan sanık Mustafa ve Fidan oğlu, 1988 Halep 

doğumlu, Suriye Uyruklu CUVEN MUSTAFA hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 

sayılı yasanın 3/18, 3/5, 3/10, 3/22, 3/10-son, 5237 sayılı TCK'nın 62, 52/2, 52/4 maddeleri 

gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 5000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu 

eĢyaların ise TCK'nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 

gün içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine Ġstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

sanık CUVEN MUSTAFA'ya tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2990 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠHTĠYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELER PĠYASAYA SATILACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizde bulunan muhtelif, ihtiyaç fazlası (ölü Stok) yaklaĢık 1.500 Kg. Bakır Çıplak 

(Muhtelif) ve 1.200 Kg. Bushingin kapalı zarf teklif alma usulü ile satıĢları yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : P.K. 47   34315 Avcılar/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel : (0 212) 875 91 00 (8 Hat) 

  Faks : (0 212) 875 91 10-13 

c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusunun: 

a) Niteliği  : Ġhtiyaç fazlası (Ölü Stok Malzeme SatıĢı) 

b) Türü : 1.500 Kg. Bakır Çıplak (Muhtelif) ve 1.200 Kg. Bushing 

c) Dosya No  : ĠST STġ 2017 - 01 

d) ġartname Bedeli : 50,00 TL  

e) Teslim alınacak yer : EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme 

Müdürlüğü  

f) ĠĢin Süresi : SözleĢmeye müteakip 5 iĢ gününde sözleĢme bedeli 

yatırılacaktır. SözleĢme bedeli yatırılması ile malın 

tesellümüne baĢlanması arasında geçen zaman 3 iĢ 

günüdür.  

3 - Ġhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme 

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati  : 24/05/2017 ÇarĢamba günü - Saat 11:00’te  

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Ellitürklirası) bedeli 

ĠĢletmemiz VakıfBank Avcılar ÇarĢı ġb. TR: 95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba 

havale edildikten sonra, dekont ile birlikte EÜAġ Ġstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) ĠĢletme 

Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ĠSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Ġstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 24/05/2017 ÇarĢamba günü; saat 11:00’e kadar 

EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir.  

6 - Bu ihale EÜAġ ın ―Malzeme TaĢıt-ĠĢ makineleri Değerlendirme ve satıĢ Yönetmeliği‖ 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3910/1-1 
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SATIġ VE PAZARLAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Müdürlüğe bağlı Ziraat Sanatları (Süt ve Mamulleri Fabrikası) ile Mayalandırma Sanatları 

Fabrikası’nda üretilen/üretilecek olan ürün/ürünlerin ve Müdürlükçe satıĢı yapılması istenen diğer 

gıda ürün/ürünlerin yüklenici aracılığı ile; 

Adana Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Adana Ġline sınır illerde 

(Osmaniye, Kayseri, Niğde, Antakya),  

Gaziantep Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Gaziantep Ġline sınır 

illerde  

(Urfa, Adıyaman, Kahraman MaraĢ, Kilis),  

Bursa Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Bursa Ġline sınır illerde 

(Kütahya, Bilecik, Yalova),  

Isparta Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Isparta Ġline sınır illerde 

(Burdur), 

Ġzmir Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Ġzmir Ġline sınır illerde 

(Aydın, Balıkesir, Manisa),  

Ġzmit Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Ġzmit Ġline sınır illerde 

(Adapazarı), 

Konya Ġlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Konya Ġline sınır illerde 

(Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar) doğrudan tüketiciye hitap eden market, bakkal, büfe, kantin 

vs. gibi yerlerde pazarlama ve satıĢının yapılması, ürün/ürünlerin boĢ kaplarının yüklenici 

tarafından toplanarak ilgili fabrika ambarlarına teslim edilmesi (kasalar, paletler vb.) yüklenici 

tarafından satıĢı yapılan ürün/ürünlerin bedel/bedellerinin nakit veya vade bitim tarihinde 

Müdürlük hesaplarına intikal ettirilmesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya 

Verme ĠĢlerine Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

Ġhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 

gidilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/ 

Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi : www.aoc.gov.tr 

e) Ġhale ġartnamesinin temin 

   edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

  Posta Yoluyla 150,00-TL 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Adana Ġli: %17 Iskonto, Gaziantep Ġli: %17 Iskonto, 

Bursa Ġli: %15 Iskonto, Isparta Ġli: %15 Iskonto, 

Ġzmir Ġli: %17 Iskonto, Ġzmit Ġli: %15 Iskonto, 

Konya Ġli: %15 Iskonto  
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b) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır. 

c) Tahmini Bedel:  

ADANA ili için;  3.600.000,00 TL. 

GAZĠANTEP ili için;  1.800.000,00 TL. 

BURSA ili için;  3.600.000,00 TL. 

ISPARTA ili için;  1.800.000,00 TL. 

ĠZMĠR ili için;  7.200.000,00 TL. 

ĠZMĠT ili için;  1.800.000,00 TL. 

KONYA ili için;  3.600.000,00 TL. 

d) Geçici Teminat:  

ADANA ili için;  108.000,00 TL. 

GAZĠANTEP ili için;  54.000,00 TL. 

BURSA ili için;  108.000,00 TL. 

ISPARTA ili için;  54.000,00 TL. 

ĠZMĠR ili için;  216.000,00 TL. 

ĠZMĠT ili için;  54.000,00 TL. 

KONYA ili için;  108.000,00 TL. 

e) Kati Teminat:  

ADANA ili için;  216.000,00 TL. 

GAZĠANTEP ili için;  108.000,00 TL. 

BURSA ili için;  216.000,00 TL. 

ISPARTA ili için;  108.000,00 TL. 

ĠZMĠR ili için;  432.000,00 TL. 

ĠZMĠT ili için;  108.000,00 TL. 

KONYA ili için;  216.000,00 TL. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç.Müdürlüğü Ġdare Binası 

b) Tarihi ve Saati : 17/05/2017 - 14:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

    teslim tarihi, saati, teslim yeri : 17/05/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü  

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç.Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 4010/1/1-1 

————— 

TAġINMAZIN DEPO OLARAK KĠRALANMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi Atatürk Orman Çiftliği 

Mahallesi 2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık olmak üzere toplam 8.749 m2 

taĢınmazın depo olarak kiralanması iĢi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya 

Verme ĠĢlerine Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

Ġhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 

gidilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/ 

Ankara 
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b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi : www.aoc.gov.tr 

e) Ġhale ġartnamesinin temin 

    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

  Posta Yoluyla 150,00-TL 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara Ġli, 

Yenimahalle Ġlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 

2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık 

olmak üzere toplam 8.749 m2 taĢınmazın depo 

olarak kiralanması iĢi 

b) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin yürürlüğe girmesinden itibaren10 

yıldır. 

c) Tahmini Bedel : Aylık 10.500,00-TL 

d) Geçici Teminat : 38.000,00-TL 

e) Kati Teminat : OluĢacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının %6’sı 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Ġdare Binası 

b) Tarihi ve Saati : 16/05/2017 - 14:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

     teslim tarihi, saati, teslim yeri : 16/05/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü  

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 4010/2/1-1 

—— • —— 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından: 

1 - Bursa Ġli, Karacabey ilçesi, TavĢanlı mahallesi,8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237, 53 m² 

yüzölçümlü bahçeli ahĢap ev vasıflı taĢınmazın kat karĢılığı inĢaat ihalesi yapılacaktır. 

2 - Firmalar, 32.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― TavĢanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kızılay Karacabey 

ġubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey‖ adresinden 1.000,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.05.2017 günü saat 11:00’e kadar TavĢanlı Mah. 

Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kızılay Karacabey ġubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey adresindeki 

Türk Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığına vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 29.05.2017 günü saat 11:00’de TavĢanlı Mah. 

Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kızılay Karacabey ġubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey adresindeki Türk 

Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3906/1-1 
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1.500 TON BUZ ÖNLEYĠCĠ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM ĠġĠ  

DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/10 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 

204 2626 - 204 2878 

  Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının 

    görülebileceği adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 1.500 Ton 

b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme Ġstanbul Atatürk Havalimanı 

BaĢmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 13/06/2017 saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi; 

Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

4.2.3. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler; 

4.2.3.1. Ġstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne iliĢkin teknik 

Ģartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere iliĢkin laboratuar sonuçlarını verecektir. 
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4.2.3.2. Ġstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına iliĢkin teknik Ģartname 3.2 

maddesinde belirtilen laboratuar sonuçlarını verecektir. 

4.2.3.3. Ġstekli; Teknik ġartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği Ģekliyle Sıvı üretim 

tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 Ģartnamesi 

hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuarından alınmıĢ olan ürün 

sertifikasını verecektir. 

4.2.3.4. Ġstekliler; Teknik ġartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği Ģekliyle Ģayet sıvı 

herhangi bir lisans altında veya taĢeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya 

sunulan bir ürünmüĢ gibi tüm testleri yapılmıĢ, tarafsız makamlar tarafından onaylanmıĢ ve AMS 

1435 ġartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmıĢ olacak ve istekli 

tarafından teklifle birlikte Ġdareye teslim edilecektir. 

4.2.3.5. Doğal çevre koruması kapsamında, Ġstekli, teknik Ģartname 3.5 maddesinde 

belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity test report) 

verecektir. 

4.2.3.6. Ġstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik ġartnamenin 3.6. maddesinde belirtildiği 

Ģekliyle EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, 

bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen 

biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten 

raporu verecektir. 

4.2.3.7. Ġstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmıĢ olan, Teknik 

ġartnamenin 3.7. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir. 

4.2.3.8. Ġstekli, sıvının raf ömrünü Teknik ġartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen Ģekliyle 

teklifle birlikte Ġdareye teslim edecektir. 

4.2.4. Teknik Dokümanlar; 

Ġstekli, Teknik ġartnamenin 3.10., 3.11. maddelerinde istenilen detaylı bilgi, resim, 

katalog ve dokümanları verecektir. 

4.2.5. Teknik ġartnameye Verilecek Cevaplar; 

4.2.5.1. Teknik Ģartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik ġartnameye verilen 

cevaplar açık ve net bir Ģekilde teknik resim, broĢür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek 

suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broĢür ve 

benzeri dokümanlar teknik Ģartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle 

verilecektir. 

4.2.5.2. Ġstekli, Teknik ġartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik 

doküman üzerinde Teknik ġartnamedeki madde numarası belirtilerek iĢaretleme yapacak ve her 

sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin 
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ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat  

Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 3894/1-1 

—— • —— 

9.000.000 ADET FLEBOTOMĠ CĠLT TEMĠZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinde 

kullanılmak üzere ―9.000.000 adet Flebotomi Cilt Temizleme Çubuğu‖ idari ve teknik Ģartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul‖  adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.05.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu ―Ġhale Ġdari ve Teknik Belgeler‖ zarfı 26.05.2017 tarih saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3893/1-1 
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6.300 TON (6.300.000 KG) YARI MAMUL (TORBALI) 

KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 11 adet YaĢ Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğümüze 6.300 ton (6.300.000 kg) Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.05.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koĢuluyla kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3461/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/09/2016 tarih ve 496 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 14/04/2017 tarih ve 745 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi Eryaman Mahallesi imarın 45768 ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı parsellere iliĢkin 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 02/05/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3854/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet 

avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır 
 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AHS 7 1 
 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI  

A. GENEL ġARTLAR:  

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. 2016 yılında yapılan (Son BaĢvuru Tarihi Ġtibariyle Süresi DolmamıĢ) Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak,  

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.  

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER  

1 - BaĢvuru Formu ( www.kocaeli.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.)  

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)  

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf  

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı  

5 - ÖzgeçmiĢ  

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği  

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığı’nca 

da onaylanabilir.  

* Posta ile yapılacak baĢvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir  

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuru Yeri : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

KOCAELĠ  

  0 262 303 11 52 

BaĢvuru Tarihi : 02/05/2017 - 16/05/2017 

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü -  

  Tarih: 05/06/2017   Saat: 10.00  

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü -  

  Tarih: 16/06/2017   Saat: 14.00  
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 02/05/2017 - 16/05/2017 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul 

edilen adayların listesi Üniversitemizin www.kocaeli.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.  

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından www.kocaeli.edu.tr duyurulacaktır.  

IV - YAZILI SINAV KONULARI  

a. Anayasa Hukuku  

b. Medeni Hukuk  

c. Borçlar Hukuku  

d. Ticaret Hukuku  

e. Medeni Usul Hukuku  

f. Ġcra ve Ġflas Hukuku  

g. Ġdare Hukuku  

h. Ġdari Yargılama Hukuku  

i. Ceza Hukuku  

j. Ceza Usul Hukuku  

k. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku  

l. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili mevzuat 

V - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan 

son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 

ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak üzere 

belirlenir.  

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI  

Sınavda Adaylar;  

a. Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi  

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü  

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu  

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı  

e. Genel yetenek ve genel kültürü,  

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı  
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Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır.  

VII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR  

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.  

2 - BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir.  

3 - Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.  

4 - Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün 

içinde sonuçlandırılır.  

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  

1 - Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.  

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ  

1 - GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.  

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir.  

3 - Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 3897/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


