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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL TASARIM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDİTAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara

Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,



b) Merkez: Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki ta-

sarım ve uygulamaları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren ka-
mu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiş-
tirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili

bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.
b) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları konusunda

araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları alanında

yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.
ç) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili

ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.
d) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları hakkında

araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek.
e) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili

özel veya kamu kuruluşları ve ilgili kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen üç boyutlu baskı teknolojisinin

medikal alandaki tasarım ve uygulamaları çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek.
g) Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve diğer akademik birimler ile iş birliği ve

ortak çalışmalar yapmak suretiyle Üniversite içi ve dışından ilgililer için eğitim planlamak,
eğitim programları hazırlamak ve eğitimleri vermek.

ğ) Üç boyutlu baskı teknolojisinin medikal alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili
ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak.
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağırısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, üç boyutlu baskı tekno-
lojileri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.
Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesine bağlı birimlerde

ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık

sınıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlen-
mesi ve uygulanması, sınavlar, kayıt dondurma, ayrılma ve diploma işlemlerine ilişkin hüküm-
leri 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: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Ana dal diploma programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programını,
c) Birim: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek-

okulunu,
ç) Çift ana dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders
alıp bu program içinde ayrı bir diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretimi, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

e) Dekanlık: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını,
f) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen ye-

terlilikleri sağlayan öğrencilerine ön lisans veya lisans diploması verdiği yükseköğretim prog-
ramını,

g) İlgili birim yönetim kurulu: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Müdürlük: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokul/meslek yüksekokullarının
müdürlüklerini,

h) Mütevelli Heyeti: Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
i) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık programı kap-

sayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil
eden yükseköğretimi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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ö) Yabancı Diller Yüksekokulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-
lunu,

p) Yan dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları
taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programının belirli ders-
lerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir sertifika alabilmesini sağlayan programı,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

İlk kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından dü-

zenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma programına yer-
leştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edil-
miş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirle-
nen süreler içinde, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi ve Üniversite tarafından istenen diğer belgelerin aslı veya Üniversite
onaylı suretleri ile oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Askerlik durumu ile adli sicile ilişkin öğrencinin beyanı esas alınır. Ancak mazereti olan aday,
kaydını yasal temsilcisi veya noterde tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak
iddia edemezler. Posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz.

(4) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kesin kayıtları
yapılmaz.

(5) Kayıt belgelerinde eksiklik, sahtecilik ya da tahrifat olanlarla, üniversiteye giriş sı-
navında sahtecilik yaptığı belirlenen kişiler, YÖK tarafından izin verilenler hariç diğer bir yük-
seköğretim kurumunun diploma programında kayıtlı olanlar ve bir yükseköğretim kurumundan
disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Bunların, kayıtları ya-
pılmış olsa bile iptal edilir. Bu kişilerin, Üniversiteden ayrılmış olsalar bile, kendisine verilen
diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri
ödenmez.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 6 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair

fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya kullanılamayacak hale
gelmesi durumunda yenisinin verilebilmesi için bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
başvurulur ve öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı
verilir.

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret her

eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci normal öğrenim süresi içerisinde aldığı derslerin sayısı ve kredi değerlerine

bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder.
(3) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, ön lisans ve lisans

programları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içindeki ve
sonundaki ders tekrarları bakımından ödeyecekleri öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

3 Aralık 2017 – Sayı : 30259                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(4) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o
yarıyıl için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(5) Bir akademik yılın başında kesin kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenci-
nin, herhangi bir sebeple, eğitim ve öğretim başlamadan Üniversiteden kaydını sildirmesi ha-
linde, yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi gerekir.

(6) Öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonraki
ikinci haftanın sonuna kadar Üniversiteden ayrılan öğrencilerin ücretlerinin 2/3’ü iade edilir.
Bu tarihten itibaren herhangi bir iade yapılmaz.

(7) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.

(8) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üni-
versiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

(9) Eğitim ücretini ödeyen ve bulunduğu dönemde disiplin cezası alarak uzaklaştırılan
öğrencilere eğitim ücretinin 2/3’ü iade edilir.

(10) Disiplin cezası ile Üniversiteden çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerin o yarı-
yılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

İngilizce dil yeterliği ve hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Bazı diploma programlarında

öğrenim kısmen veya tamamen Türkçe yapılabilir. Öğretim dili İngilizce veya kısmen Türkçe
olan diploma programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

(2) Yabancı dil eğitimi amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversite bünyesinde
Yabancı Diller Yüksekokulu ve İngilizce hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Öğrencilerden başvuru veya kayıt esnasında, İngilizce yeterlikleri açısından Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sı-
navlarda, istenen düzeyde ve gerekirse tespit edilen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç
belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirme şartı aranır.

(4) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğiti-
mini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce ye-
terlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniver-
sitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık okulu eğitiminden muaf tutulup tutulma-
yacaklarına ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin
İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde
puan almak zorundadırlar.

(5) İngilizce yeterlik düzeyini belgeleyemeyen ve önceden öğrenim gördükleri yüksek-
öğretim kurumlarında hazırlık okulunu başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, Üniversitenin
İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde
puan almak zorundadırlar. Aksi takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İn-
gilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(6) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler lisans programla-
rına başlama hakkını kazanırlar. Bu öğrenciler lisans eğitimine başladıkları tarih itibarıyla aktif
olan program müfredatına tabi olurlar.

(7) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında ilk yıl sonunda başarısız olan öğrenciler
hazırlık sınıfını tekrarlarlar. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğren-
cilerin programdan ilişiği kesilir.

(8) Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 49 uncu
maddesi, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur. Mazeretli ders kayıtları Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği
yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu
yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar.
Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerinin tümünden sorumludur ve ders kayıt-
larını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin
kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Program müfredatında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını ta-
mamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını ye-
nilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda,
öğrenim ücretinin dörtte birini öder.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, pasif öğrenci statüsüne geçerler. Pasif
öğrenciler o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar
ve almakta oldukları burslardan feragat etmiş olurlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır. Pasif öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyıllara ait öğ-
renim ücretinin üçte birini ve kayıt yaptırılacak yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemek
koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.

(7) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilen-
memesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen pasif öğrenciler, aktif öğrenci statüsüne
geçtikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları program
müfredatına tabi olurlar. Program müfredatlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak
dersler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yö-
netim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Yatay ve dikey geçişler-çift ana dal ve yan dal programları
MADDE 10 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı

düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma prog-
ramları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift ana dal-yan dal programları ile ilgili
hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Se-
nato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen yabancı dil
yeterliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler
Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
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Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 11 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yurt içi veya yurt dışında daha önce

kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet
talep edebilirler.

(2) Öğrencilerin muafiyet başvurularını ders kayıtları başlangıcından bir hafta öncesine
kadar, ekinde transkripti, ders içerikleri bulunan bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
yapmaları gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre değerlendirilir, karara bağlanır ve öğrenci ders kaydını yapar.

(3) Eşdeğerliği kabul edilerek AKTS kredisi ve harf notu belirlenen dersler, kayıtlı bu-
lundukları diploma programındaki transkriptlerine işlenir. Muaf olunan dersler mezuniyet kre-
disine dâhil olup, not ortalaması hesabına katılır. Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı
180 AKTS’yi geçemez. Eğer 180 AKTS’yi geçer durumda ise muaf olunacak dersler, öğren-
cinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak belirlenir. Derslerden muaf sayılarak intibakı
yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı
olma ve en az 60 AKTS kredisi ders almış olma şartları aranır.

(4) İntibak işleminde, muaf tutulan derslerin ilgili birimin yönetim kurulu tarafından
onaylanmış miktarda AKTS kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kre-
disi için bir yarıyıl olmak üzere hesaplanan yarıyıl sayısı, yabancı dil hazırlık programlarında
geçirilen süre hariç öğrencilerin öğrenim süresine dâhil edilir. Sayılan AKTS kredisinin 30’un
tam katı olmaması durumunda kalan AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresine bir
yarıyıl daha dâhil edilir.

(5) İlgili bölüm tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler
için ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet verilir ve ders EX harf notu ile transkripte işlenir.

Özel öğrenci statüsü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendi-

lerine dışarıdan derslere katılma izni verilen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm

başkanlığının görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ancak, Üniversite öğrencilerine

uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda ka-
yıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge,
diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğ-
retim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci olarak alması, bu şekilde alıp
başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sa-
yılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu ko-
nudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Özel öğrenciler ders ücreti olarak ders aldıkları bölümün yıllık ücretinin 1/60 ora-
nında AKTS başına düşen ücretin aldıkları toplam AKTS ile çarpımı sonucu ortaya çıkan mik-
tarı öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik yıl ve akademik takvim
MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl, final sınavları hariç her biri on dört haftalık güz ve

bahar yarıyıllarından oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya
kısaltabilir.
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(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim yönetim kurullarının teklifi, Senatonun
kararı ile yedi haftalık ders süresini takip eden sınav süresi ile en çok sekiz haftalık yaz okulu
açılabilir. Yaz okulu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Yaz okulu, lisans ve ön lisans eğitim ve öğretimi için öngörülen öğretim süresinin
dışında olup; akademik takvimi ve ücreti ayrı değerlendirilen ve kararlaştırılan öğretim döne-
midir.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetlerin süre ve tarihlerini içerecek şekilde birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile be-
lirlenir.

(5) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile öğretim faaliyetleri ve sınavlar hafta sonu ve/veya hafta içi mesai sa-
atleri bitiminden sonra yapılabilir.

Eğitim ve öğretim türleri
MADDE 14 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve

öğretim yapılabilir.
(2) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğ-
retim programları açılabilir.

Öğrenim süresi
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmaksızın normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,
normal öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak
zorundadırlar. Hazırlık öğrenim süresi ise azami iki yıldır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans diploma programından mezuniyet için ge-
rekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

Program müfredatları ve ders yükü
MADDE 16 – (1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm ta-

rafından verilen çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, la-
boratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar,
bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, AKTS kredi değerlerinin ve
haftalık kredi saatlerinin gösterildiği program müfredatlarına göre yapılır. Program müfredat-
ları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri
ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili birim yönetim kurulunun kararı
ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Program müfredatlarında öngörülen değişiklikler yine aynı
usulle yapılır. Değişikliğe ilişkin kararlarda, değişiklikten etkilenecek öğrenciler için geçerli
olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren
uygulamaya alınır.

(3) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam AKTS kre-
disidir.

(4) Normal ders yükü, program müfredatında öğrencinin bulunduğu yarıyılda alması
öngörülen 30 AKTS kredisidir. Birinci ve ikinci yarıyıllarda 30 AKTS üzerinde kredi alına-
maz.
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(5) Üçüncü yarıyıl ve üzeri bir döneme kayıt yaptıran öğrencilerin azami ders yükü 30
AKTS’nin altında kaldığı durumlarda, öğrenci ilave bir ders alabilir. Bu durumda AKTS top-
lamının 30’u aşması dikkate alınmaz.

(6) Genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde olan 3,4,5 ve 6 ncı yarıyıla kayıt yaptıran öğ-
renciler 30 AKTS + iki ders alabilirler.

(7) Genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde olan yedinci ve üzeri bir döneme kayıt yap-
tıran öğrenciler AKTS sınırlaması olmadan haftada 45 ders saatini geçmeyecek miktarda ders
alabilirler. Ders kaydı yapılırken öncelikle daha önce alınan ve başarısız olunan derslerin alın-
ması zorunludur. Daha önce alınan devam zorunluluğu bulunmayan derslerin saatleri haftalık
ders saati toplamına dahil edilmez.

(8) Yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler sadece kayıt yaptırdıkları dö-
nem ve kayıt yaptırdıkları dönemi takip eden dönemde AKTS sınırlaması olmadan haftada 45
ders saatini geçmeyecek miktarda ders alabilirler. Sonraki dönemlerde, yönetmeliğin bu mad-
desindeki genel ortalamasına ilişkin kurallara göre işlem yapılır.

(9) Genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere danışmanın olumlu görüşü ve
dekanlık onayı ile mevcut sınırlamaların üzerinde AKTS alma imkanı tanınabilir.

(10) Genel not ortalaması 1,80’in altındaki öğrenciler normal ders yükü olan 30 AKTS
kredisinden daha fazla kredi alamazlar. Öğrenci birinci yarıyılına bahar yarıyılında kayıt yap-
tırmış ise azami ders yükü esasları ikinci yarıyılından itibaren geçerli olur. Bu maddenin beşinci
fıkrasında belirtilen durumlar hariçtir.

(11) Genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan 3,4,5 ve 6 ncı yarıyıla kayıt yaptıran
öğrenciler 30 AKTS + bir, yedinci ve üzeri bir döneme kayıt yaptıran öğrenciler 30 AKTS + iki
ders alabilirler.

(12) Çift ana dal-yan dal öğrencilerinin azami ders yükü ana dal dışında ders alınan
ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(13) Asgari ders yükü, üçüncü yarıyıldan itibaren 10 AKTS kredisidir.
(14) Program müfredatlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine

tâbi ders sayılır. Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci ders yükünden sayılmakla be-
raber genel not ortalamasına katılmayabilir.

(15) Program müfredatlarına göre hazırlanan haftalık ders programları, her eğitim ve
öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

(16) Program müfredatlarında zorunlu sektörde eğitim öngörülebilir. Sektörde eğitime
ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(17) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 17 – (1) Program müfredatlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden

oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğren-
cinin ilgi alanları doğrultusunda önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler, tüm bölümlerin program müfredatlarında tek tek veya belirlenmiş
ders grupları içinden seçilebilir. Seçmeli dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile açılır ve
aynı usulle kaldırılır. İlgili birim yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sa-
yısına alt ve üst sınır getirebilir ve başka birimlerden alınabilecek seçmeli derslerle ilgili esasları
belirler.

Ön koşul ve yan koşul dersleri
MADDE 18 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az D notu ile başarılması

gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.
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(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi
denir. Yan koşul dersini daha önceden en az D notu ile başaran öğrenci, o dersin yan koşulu ol-
duğu dersi tek başına alabilir.

(3) Ön koşul ve yan koşul dersleri ve koşulları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından
belirlenir, Senatonun onayı ile kesinleşir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

geçen ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi ve ya-
bancı dil dersi en az iki yarıyılda zorunlu ve kredili ders olarak program müfredatlarında gös-
terilir ve okutulur. Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
öğretim ile de verilebilir.

Danışmanlık
MADDE 20 – (1) Her öğrenci için, ilgili bölümce bir öğretim elemanı danışman olarak

seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans
ve ön lisans programları, çift ana dal ve yan dal programları çerçevesinde öğrencinin alması
gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, ya-
rıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler
ve ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulu-
namayacak olması durumunda, bölüm başkanı danışman yerine geçici olarak bir öğretim ele-
manını görevlendirir ve bu durumu ilgili öğrencilere duyurur.

Ders kayıtları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen süre içeri-

sinde, danışmanının onayını alarak, derslere kayıt olmak zorundadırlar. Öğrenciler, süresi içinde
ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına gire-
mez ve derslerden not alamazlar. Mazeretli ders kayıtları Senatonun belirlediği esaslar çerçe-
vesinde yapılır.

(2) Öğrencilerin kayıt oldukları her bir dersin, kendi program müfredatında bir karşılı-
ğının bulunması gerekir. Öğrenci bu durumu danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci,
program müfredatında karşılığı bulunmayan ön lisans, lisans veya yüksek lisans dersini azami
ders yükü sınırlandırmaları dâhilinde danışmanının onayı ile not ortalaması hesabına katılma-
dan ve mezuniyet kredisine dâhil edilmeden alabilir.

(3) Birinci yarıyılına bahar döneminde kayıt yaptıranların istisnai durumları dışında
bütün öğrenciler birinci yarıyıllarında, program müfredatlarında gösterilen muaf sayılanlar
hariç tüm derslere kayıt olmak zorundadırlar. İkinci yarıyıllarında da muaf olunan, ön koşulu
başarılamayan dersler dışında program müfredatlarında gösterilen tüm derslere kayıt olunur.
Üçüncü yarıyıldan itibaren ise her yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel
not ortalamasına göre belirlenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

(4) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları
derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, program
müfredatından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

(5) Öğrenciler, ilk defa aldıkları veya FX notuyla tekrar ettikleri dersler arasında ders
programında tam çakışma bulunması halinde bunlardan birisini alamaz. Öğrencilerin F notuyla
tekrar ettikleri ya da not yükseltmek için tekrar aldıkları derslerin ders programında birbiriyle
aynı zaman dilimine denk gelmesi çakışma sayılmaz.

(6) Üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman onayı almak şartıyla program müfredatındaki
bazı derslerden muaf olma, ön koşul derslerini başaramamış olma, bahar yarıyılında İngilizce
yeterlik sınavında başarılı olarak lisans eğitimine başlama, alt sınıflardan ders alamama, kayıt
dondurma veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi nedenlerle öğrenciler üst
sınıfların aynı yarıyılından azami ders yükü sınırlandırmaları içinde ders alabilir.
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(7) Kredisi daha düşük birden çok seçimlik dersin alınmasına ilgili birim yönetim ku-
rulları, program müfredatında belirtilen kredi yükümlülüğünün karşılanması kaydıyla izin ve-
rebilir.

(8) Kaydını sildirme, kaydını dondurma benzeri sebeplerden dolayı ders kayıtlarını ta-
mamladıktan sonra Üniversiteden ayrılma durumunda kalan öğrencilerin ilgili yarıyılda almış
oldukları dersler kayıtlarından silinir.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru

tarihine kadar danışmanının onayını alarak kredi sınırlandırmalarını aşmamak koşulu ile kayıt
yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler.

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, her yarıyıl için akademik takvimde

belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak program müfredatındaki ders-
lerden birinden tümüyle çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökü-
münde W (çekilme) olarak gösterilir.

(2) Bir öğrenci; F, FX veya U aldığı için tekrarlamak zorunda olduğu ve daha önce W
aldığı derslerden çekilemez.

(3) Geçtiği bir dersi tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortala-
ması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

Derslere devam ve başarı notu
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının

belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl
içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdürler.

(2) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 ora-
nında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından iz-
lenir.

(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu durumdaki
öğrencilere bu dersten FX notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası içerisinde
ilan edilir.

(4) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerin ve laboratuvar uygu-
lamalarının tekrarında, ilgili öğretim elemanının oluruyla devam koşulu aranmayabilir. Her
durumda öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu ilgili öğretim elemanları tarafından her ya-
rıyıl başlangıcında başarı notuna katkısı ilan edilen ödev, proje, atölye, arazi çalışması, uygu-
lama, laboratuvar, seminer, kısa sınav, ara sınav ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve final
sınavının sonuçlarına göre belirlenir.

(6) Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve final sınavının notları öğrencilere
ilan edilir.

Kopya ve intihal
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değer-

lendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa
hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme
etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı de-
ğerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı
disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu ve-
rilir.
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Notlar
MADDE 26 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışma-

larda ve final sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini
göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders
için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

(2) A+, FX, W, I, EX, S, U, P, AU notlarıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) A+ notu: Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu verilebilir.
b) FX notu: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-

tiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında F notu gibi işlem
görür.

c) W notu: Öğrencinin danışmanının onayıyla dersten çekildiği durumlarda verilir. Alı-
nan ders transkript üzerinde gösterilmekle birlikte, W notu ortalama ve kredi hesaplarına ka-
tılmaz.

ç) I notu: Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim
elemanı tarafından geçerli görülen bir mazeret nedeniyle ders için gerekli koşulları yarıyıl so-
nunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler final sınavlarının bitiminden sonra
en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir harf notu almak zorundadırlar. Eksiklerini
tamamlamayan öğrencilerin harf notu F veya U notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve
benzeri hallerde, öğretim elemanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun
süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

d) EX notu: Muafiyet notu olarak, Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce
uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir; not ortalaması hesabına
katılmaz, ancak mezuniyet kredisine dâhil edilir.

e) S notu: Staj ve benzeri bir çalışmanın veya genel not ortalamasına katılmayan bir
dersin başarılması durumunda verilir.

f) U notu: Staj ve benzeri bir çalışmanın veya genel not ortalamasına katılmayan bir
dersin başarısızlığı durumunda verilir.

g) P notu: Bir yarıyıldan çok süren derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir. Bu not, or-
talama hesaplarına katılmaz.

ğ) AU notu: Öğrencilerin ders yüklerine ilaveten, dersi veren öğretim elemanının yazılı
onayını aldıktan sonra dinleyici olarak katıldıkları ders için başarılı oldukları takdirde verilen
nottur. Başarısız olunması durumunda hiç derse kayıt olunmamış gibi işlem yapılır. AU notu
ortalama ve kredi hesaplarına katılmaz. Tüm öğrencilerin dinleyici olarak ders alması müm-
kündür.

Ders başarı notunun değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından

birini alan öğrenci, o dersten geçer not almış sayılır.
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(2) Bir dersten F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız not
almış sayılır. Senato bazı fakülteler ve dersler için C-, D+ veya D notlarını da başarısız not
olarak kabul etmekte yetkilidir.

Akademik yeterlik değerlendirmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam AKTS kredisi, o dersin AKTS
kredisi ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması,
öğrencinin o yarıyıl aldığı bütün derslerden sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı derslerin
AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerden
sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle
hesaplanır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, önceki notlar yerine o derslerden
alınan en son not genel not ortalamasına dâhil edilir, ancak öğrencinin tüm notları transkript
üzerinde gösterilir. Gerek yarıyıl gerekse de genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane
olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yuka-
rıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

(3) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden al-
dıkları notlar dikkate alınarak GNO yeniden hesaplanır.

(4) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyıl sonunda disiplin cezası ve başarısız bir not
(F, FX veya U) almamış olmak, en az 30 AKTS kredilik normal ders yükünü almış olmak şart-
larıyla, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler o yarıyıl için onur öğrencisi;
3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

(5) İkinci yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu
başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir.

(6) Yarıyıl ders kayıtları sırasında, bir öğrencinin daha önceki yarıyıllarda herhangi bir
harf notu almamış olduğu bütün dersler, o öğrenci için yeni ders kabul edilir. Senato bazı ders-
lerin yeni ders olarak kabul edilmeyeceğine karar verebilir.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler

bu dersi verildiği ilk yarılında tekrar almak zorundadır. Tekrar edilen dersten alınan eski not,
tekrar edilen yarıyılda oluşan GNO’ya dâhil edilmez. Eski notun alındığı yarıyıldaki oluşmuş
yarıyıl ortalaması değiştirilmez.

(2) Tekrarlanması gereken ders eğer müfredattan çıkartılmış ve artık verilmeyen bir
ders ise, öğrenci bu ders yerine bölüm tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulunun
onayladığı eşdeğer bir dersi alabilir. Bu durumda önce alınan ders transkript üzerinde gösterilir
ancak GNO’ya dâhil edilmez.

(3) Öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak azami ders
yükü sınırlandırmaları dâhilinde, danışmanının onayı ile daha önceki yarıyıllarda geçer not al-
dıkları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar alabilirler. GNO hesapla-
nırken bu şekilde tekrarlanan dersler için en son alınan not geçerlidir.

(4) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine
aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir. Bu durumda önce alınan ders transkript
üzerinde gösterilir ancak GNO’ya dâhil edilmez.

(5) Ders saydırma ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Sınavlar
MADDE 30 – (1) Sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek

sınav ve tek ders sınavından oluşur.
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(2) Sınavlar birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınav-
lara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(3) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile mesai saatleri
dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de ya-
pılabilir.

(4) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim tarafından belirlenen kural-
lara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha
edilir.

(5) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz
sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Ara sınav
MADDE 31 – (1) Ara sınav, program müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl

içinde yapılan sınavdır. Ara sınav tarihleri ilgili öğretim elemanları tarafından sınav tarihinden
en az iki hafta önce ilân edilir.

(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ders içerisinde yapılan ödev,
proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır sayılır
ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.

(4) Ara sınavlara girilmemesi, final sınavlarına katılmaya engel olmaz.
Final sınavı
MADDE 32 – (1) Final sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde

belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır.
Mazeret sınavı
MADDE 33 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav ve/veya final sınavı yerine yapılan sınavdır.
(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğ-

renciler, mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sı-
navlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak
kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle ara sınavına giremeyen öğren-
ciler için, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı
MADDE 34 – (1) Mezun olabilmek için bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu staj,

bitirme projesi, derse kayıt, derse devam ve genel not ortalaması gibi mezuniyet için gerekli
diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler
için tek ders sınavı açılabilir. Daha önce alınmamış bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(2) Tek ders sınavı, güz, bahar yarıyılları sonundaki final sınavlarının bitiş tarihinden
itibaren on beş iş günü içerisinde yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu sadece tek
ders sınavı notu ile belirlenir.

(3) Öğrenciler tek ders sınavı için ücret ödemezler.
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Ek ders sınavı
MADDE 35 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun

olamayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğren-
cilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Ek sınavlar
her akademik yılın başında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda
başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan
beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğren-
cilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-
ları hâlde genel not ortalaması 2,00’dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen
son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl
boyunca hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yarar-
lanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak
yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla
bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kulla-
nacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda
da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı veri-
lenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin
her akademik yıl başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm
dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sı-
navlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Muafiyet sınavı
MADDE 36 – (1) İlgili birim kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutul-

ması uygun görülen dersler için her akademik yılın başında açılan sınavdır.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav notlarına, notların ilanını takip eden üç

iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak itiraz edebilir.
(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin biti-

minden itibaren en geç beş iş günü içinde maddi hata açısından incelenir, sonuç yazılı ve ge-
rekçeli olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü,
gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak
üzere belirlenen iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda,
komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır.
Sınav sonucunun değişikliği, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

(3) İlgili birim yönetim kurulu kararı, gereği için ilgili öğretim elemanına, Öğrenci
İşleri Müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

(4) Bir dersin ilan edilmiş olan yarıyıl sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın
düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul müdürü
onayı ile öğrenci işleri müdürlüğü tarafından yapılır.
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Kayıt dondurma
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin kayıtları, başvurularında belirtmek koşulu ile sağlık,

ekonomik, iş, ailevi, askerlik, kişisel, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve
benzeri mazeretlerinin olması halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir.
Başvurularda belirtilen mazeretler için belge sunma zorunluluğu yoktur.

(2) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl
kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından
itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur. Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen
mazereti nedeniyle, 24 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırları aşılmış veya aşılacak ise
mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde başvurmak şartıyla yarıyıl için-
de de kayıt dondurma izni verilebilir.

(4) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngö-
rülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği
laboratuvar, uygulama, final sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; final ve mazeret sınavları
açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak eğitim
ve öğretime devam eder.

(5) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi
için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme
konulmaz.

(6) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı

başvurusu neticesinde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
(2) Aşağıdaki hallerde ise ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin Üniversite

ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet şartlarını yerine getirmesine

olanak kalmamış olması,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının anlaşılması.
(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları

halinde, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem
yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) İlişiği kesilen öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şartıyla
ilişiği kesildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ilişik kesme işleminin iptali için başvurabilir.
İptal talebinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Se-
nato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Lisans ve ön lisans diploması
MADDE 40 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda, kayıtlı olduğu lisans diploma progra-

mının program müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması
en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan, varsa staj, bitirme projesi
ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
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(2) İki yıl süreli meslek yüksekokullarının program müfredatında yer alan tüm dersleri
başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredi en az 120
AKTS kredisi olan, ilgili birim tarafından belirlenen staj ve benzeri yükümlülüklerini yerine
getiren öğrenciler, ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili
programın öğrenim programında ilk dört yarıyıl için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri
alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğren-
cilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(4) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-
dan belirlenir.

(5) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış
olma şartıyla, genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur; 3,50 ve üstü olan-
lara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir. Onur ve yüksek onur belgesi ana dal programından
mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift ana dal programı mezuniyeti için onur ve yüksek
onur belgesi verilmez.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici
mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından dip-
loma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS kredileri ile
standart diploma eki bilgileri yer alır. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(8) Geçici mezuniyet belgesi ya da diploma, mezun durumdaki öğrencinin bizzat ken-
disine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

(9) Diplomanın kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine,
kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sektörde eğitim
MADDE 41 – (1) Sektörde eğitim, öğrenci ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde yedi

hafta, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğinde ise sekiz hafta olmak üzere toplam on beş
hafta olarak gerçekleştirilir.

(2) Sektörde eğitim dönemlerine ait, varsa, sertifikalar mezuniyet sırasında diploma ile
birlikte öğrenciye verilir.

(3) Sektörde eğitim, Üniversitenin bu amaçla protokol imzaladığı firma, kurum ve ku-
ruluşlarda, Üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde yapılır.

(4) Sektörde eğitim programının yürütülmesi, öğrenci ve işyerlerinin eşleştirilme yön-
temi, program süresince öğrencilerin yükümlülükleri, başarı ölçütleri ve öğrencilerin izlenmesi
Senato tarafından belirlenecek esaslarla düzenlenir.

(5) Öğrenci, ilgili birimin uygun görüşü olmadan, sektörde eğitim döneminde Üniver-
sitede öğrenci olarak veya diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz; alınmış dersler
öğrencinin programına sayılmaz.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 42 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları
uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve
bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından
belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
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(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi program müfredatındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değişim programına gitmeden önce belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ders-
ler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla inti-
bak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi
olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir. 100’lük sisteme göre elde edilen
başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tab-
loları ve AKTS not dönüşümü sistemi kullanılır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim yönetim
kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir
not döküm çizelgesi verilir.

Etkinliklerde görevlendirme
MADDE 43 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi

etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve
bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edeme-
dikleri süreler, öğrencinin devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan
süreler içinde giremedikleri sınavlara, izin tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde fakülte
dekanlığına başvurması şartı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde gi-
rerler.

Disiplin
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat
MADDE 45 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine, elektronik tebligat
olarak yapılabilir. Bunun olmadığı durumlarda tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sıra-
sında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik
bildiren öğrencilerin bu adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Antalya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan

Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İHU TÖMER’in amacına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 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: İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini

(İHU TÖMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları;

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar ha-

zırlamak, yöntem ve projeler geliştirmek, akademik amaçlı ve mesleki amaçlı Türkçe müfre-

datları hazırlamak, bu hedefe yönelik kurslar düzenlemek,

c) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, basılı,

görsel ve çoklu ortam öğretim araçları üretmek ve basıp yayınlamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe dil sınavları düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,

d) Türkçenin öğretimi ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluş-

larla ikili ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

e) Türkçe öğretim elemanları ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ile

ilgili bölüm öğrencileri ve mezunları için mesleki tecrübeye yönelik çalıştay, toplantı, eğitim

ve staj programları düzenlemek, gerektiğinde sertifikalar vermek,

f) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavları ha-

zırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil

merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının

paylaşımını sağlamak,

g) Türkçenin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek, bilimsel çalış-

maları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak ve yakından izlemek amacıyla seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek,

ğ) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara ve yetişkinlere ve yurt dışında yaşa-

yan Türkiye kökenli çocuklara ve yetişkinlere Türk dilini öğretmek, kültür ve uyum kursları

düzenlemek,

h) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yabancı

dil öğretimine yönelik fuarlara katılmak, buralarda tanıtım masaları açmak,

ı) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya, Türkçe öğrenmeye teşvik amacıyla yurt içi

ve yurt dışında sosyal ve kültürel etkinlikler, geziler, gösteriler düzenlemek, ödüller vermek,

i) Türkiye Türkçesi ile birlikte, Osmanlı, Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türk-

çesi gibi dillerde kurslar düzenlemek,

j) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faali-

yetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri ara-

sında en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev

yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan

fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli

öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı

Rektör onayı ile görevlendirilir ve yine Rektör tarafından aynı usulle değiştirilebilir. Müdür

Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin, etkinlikleri-

nin ve sınavlarının düzenli yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları

üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek,

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan son-

ra Rektöre sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile beraber toplam beş kişiden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez

Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini gö-

rüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayım faaliyetleri ile

ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimler kurulması, kurslar açılması

ve personel alınması ile ilgili önerilerde bulunmak,

c) Yeni birimlerin kurulması ve şubelerin açılması ile ilgili esasları belirlemek, mevcut

şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak,
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ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek,

hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Şubelerde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve

usullerini tespit etmek,

f) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek,

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya

konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek,

ğ) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporu değerlendirerek Merke-

zin bir sonraki yıla ait çalışma programına öneriler sunmak,

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta

olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine

Rektör tarafından en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite

dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından

tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katıl-

malarını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili hükümleri 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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-
nımlanan anabilim dalını,

ç) Bilimsel hazırlık programı: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerek-
tiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,

d) Bütünleşik doktora: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların öğ-
renimlerinin yüksek lisans ve doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik
gerektiren programı,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçimi ve tez çalışması dönemlerinde
rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem: Resmi tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayacak
biçimde, başlangıç ve bitiş tarihlerinin Senato tarafından her akademik yılın başlamasından
önce belirlendiği güz, bahar ve yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Kredi saat: Bir dönem devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma
saatinin 1/4’ü toplanarak hesaplanan değeri,

l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
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m) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen ve bu statüde kabul edilen öğrencileri,
o) Program: Bir anabilim dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim programını,
ö) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ş) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ü) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dallarının başvurusu, EK’nın önerisi,
Senatonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile yeni programlar açılabilir.

(2) Anabilim dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara
giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredi-
leri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, her dönem öncesinde, anabilim dalları akademik ku-
rullarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) EK’nın teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile yurt içindeki veya
yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

Lisansüstü program türleri
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora program-

larından oluşur.
(2) Enstitülerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem hangi

derslerin açılacağı, derse kaydolacak öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim elemanları
tarafından verileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EK kararı ile belirlenir.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanı kendi anabilim dalı ile ilgili tüm lisansüstü program-
ların açılmasından, uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

Lisansüstü program süreleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri başarıyla yerine getiren

öğrencilerin mezuniyet sürelerine EYK karar verir.
(2) Bilimsel hazırlık programı hariç lisansüstü eğitimini bu Yönetmelikte belirtilen aza-

mi süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, anabilim dalı başkanlığının tek-

lifi, EK’nın onayı ve Senatonun gerekçeli kararıyla bir kısım dersler İngilizce veya YÖK tara-
fından onaylanan bir yabancı dilde verilebilir.

(2) Derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir. Ödev ve benzeri çalışmaların
yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının
görüşü ve EYK’nın onayı ile proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde
hazırlanması istenebilir.
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Akademik yıl
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz,

bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden ve her dönem sınavlar dahil on altı haftadan oluşur.
Yaz döneminin açılıp açılmayacağı ve akademik takvimi ayrıca belirlenir.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemlerine ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar
eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü

üzerine, EYK kararıyla düzenlenip yürütülür.
(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenlere, derse kayıt, devam, sı-

navlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğ-
rencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel
hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla, bilimsel hazırlık derslerine ek olarak, ilgili li-
sansüstü program dersleri de verilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler, lisansüstü programda öngö-
rülen derslerin yerine geçmez.

(4) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-
lerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna ka-
tılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü
program sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler;
bir sonraki dönemde ilgili lisansüstü programa başlamış oldukları kabul edilerek, programa
yönelik derslerle birlikte, başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar. Bu süre, lisansüstü eğitim
süresine dahil edilir.

Yurt dışı eğitim
MADDE 11 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun

süreli eğitim veya uygulama imkanları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü
veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası
olarak değerlendirilebilmesi için öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır.
Yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt
dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği için ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek
belgelere göre anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.

Uzaktan öğretim
MADDE 12 – (1) YÖK kararı üzerine, Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğ-
retim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

İlan
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları ile eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine,
EYK tarafından karara bağlanır.
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(2) Her dönemin başlamasından önce enstitünün öğrenci kabul edeceği programların
adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk va-
tandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Sunulan
belgelerdeki sınav puanlarının geçerlilik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sı-
navı yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dol-
mamış belge, kayıt tarihinde de geçerli sayılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği
MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran başarılı aday olmaması ya da daha önce açılmış olan bir programda kayıtlı öğrenci kal-
maması durumunda, EYK kararıyla o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alın-
mayabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun

olanlar için açılır.
(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülen bir lisans dip-

lomasına sahip olmak,
b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak

koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puana
sahip olmak.

(3) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine YÖK ta-
rafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sı-
navlar da kabul edilebilir. Tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adaylardan
en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olanlarda ALES aranmaz. Senato tarafından
aksine karar alınmadıkça, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES’ten
alınan standart puan koşulu aranmaz.

Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 16 – (1) Doktora programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar

ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.
(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmak,

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puana,
lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato tarafından
belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen
uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmak,

c) Temel tıp bilimlerinde, doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği
fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sa-
yısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına
sahip olmak,
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ç) Doktora programına başvuracak adaylar için YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az ol-
mamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak,

d) 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da eşdeğer lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak,
e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar için Senato tarafından ak-

sine karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sı-
navdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ya-
bancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak.

(3) Temel tıp puanı, TUS ve DUS temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen
standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile
çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 17 – (1) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Al-

manca dillerinden biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip
olmaları gerekir.

(2) Yabancı uyruklu adayların, Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin baş-
vuracağı, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavına girmeleri gereklidir. Türkçe düzeyi A ve B olan
öğrenciler lisansüstü eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede ol-
mayan öğrenciler ise, TÖMER merkezlerinden yeterliliklerini belgeledikten sonra en fazla 1
yıl içinde lisansüstü eğitimlerine başlayabilirler.

Mülakat
MADDE 18 – (1) EYK yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mü-

lakat yapmak üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen
en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluşturur.

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya te-

mel tıp puanı, GANO ve mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek adayların genel başarı notları
hesaplanır. Buna göre genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, ALES puanının
ya da temel tıp puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20'si ve
mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %30'u alınarak hesaplanır. Mülakata girmeyen
aday başarısız sayılır. ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarında, lisans genel
not ortalamasının %50’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si alınarak ge-
nel başarı notu hesaplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, mülakat jürisi tarafından, ge-
nel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü müdür-
lüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, EYK kararıyla başvurdukları programlara kabul edi-
lirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si
kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt
hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak hakla-
rını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
kabul edilir.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  3 Aralık 2017 – Sayı : 30259



Özel öğrenciler
MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ile enstitülerde
açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilik süresi en çok bir takvim yılıdır.
b) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak, izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dalla-

rından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
ç) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak

öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

d) YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre Üniversitede özel öğrenci statü-
sünde alınarak, başarılı olunan dersler nedeniyle, Üniversitede öğrencilik hakkı kazanılan li-
sansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Lisansüstü programa kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Hangi derslerden
muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı, anabilim
dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararıyla belirlenir.

(3) Üniversitede özel öğrenci statüsü hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde
Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi ta-
mamlamış ve aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen
kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not
ortalamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;
a) İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora programının bulunması,
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not orta-

lamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 65; doktora
için 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-
şulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrencinin, geçiş yaptığı prog-
ramın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.
(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora veya bütünleşik doktora prog-

ramına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora veya bütünleşik dok-
tora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri
programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş istemlerinin kabulü, ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi üzerine, EYK kararıyla kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, EYK karar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci,
eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

3 Aralık 2017 – Sayı : 30259                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Kredi transferi
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programa kredi transferi, enstitüye

kaydolmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve ba-
şarmış olduğu lisansüstü dersler nedeniyle danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayı sonucunda karara bağlanır. Bu öğrencinin kredileri transfer edilen
derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü ders-
lerin başarı notları not ortalamasına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
dersler, Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yer-
lerine sayılabilecek dersler varsa o derslerle birlikte, aksi takdirde seçmeli ders olarak adı ve
kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,
doktora programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti
MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.
(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla

kabul edilen öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve-
ya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu
statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğrenim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı
ve koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, EYK tarafından istenen belgeleri, süresi içinde

enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın yazılı beyanına göre iş-
lem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Özel
öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-
yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin
alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ilave öğrenim ücreti alınmaz.
Kayıt sildirme
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ka-

yıtları silinir:
a) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kaydını sildirmek istemesi.
(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan öğrencinin talebi üzerine, EYK

tarafından kaydı silinir, ancak o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.
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Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu

öğrencilerin programa kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır:
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı

aranmaz.
b) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri-

nin birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YÖKDİL veya YDS’den 55, doktora
için başvuranların ise YÖKDİL veya YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafın-
dan kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumlarının YÖK tarafından eşdeğer ka-
bul edildiğini belgelemeleri gerekir.

ç) Adayların, TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavını başardıklarını bel-
gelemeleri gerekir.

d) Türkiye Cumhuriyeti ile başka bir ülke arasında imzalanmış uluslararası öğrenci de-
ğişim programları ile gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler; ayrıca
bir sınav yapılmadan, lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edi-
lebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders kayıtları
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi üzerine EK’ca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Lisansüstü dersler temel ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hal-
lerde danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler ve-
rebilirler.

(3) Anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile öğren-
ciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabi-
lirler.

(4) Öğrenciler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde
danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak yapılacak ders silme işlemi
sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının EK’da belirtilen yeterli sayının altına düşmesi du-
rumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorun-
dadır. Bu derslerin en geç takip eden 2 dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman ile
ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve EYK’ca onaylanan ders veya dersleri alırlar.

(6) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek li-
sans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden
seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora programı öğrencileri, kredi yüklerine sayılmak üzere, daha önce aynı dersi almamış
olmaları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler. Doktora programlarında enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve EYK 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.

(7) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her dönem tez çalışma-
sına kayıt yaptırmak zorundadır.
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Derslere devam durumu
MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin
%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci
o dersin final sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan-
ların listesi, final sınavı döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı
tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili
öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya
başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar
MADDE 30 – (1) Sınavlar, ara sınav, final sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı,

sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekillerde yapılır. Sı-
navlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır.

a) Ara sınav: Bir dönemde her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı,
ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır.
c) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme hakkını elde

ettiği halde haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri
EYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde ilgili yönetim kurulunca
belirlenen takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu
MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 65 (CC),
doktora programında ise en az 75 (CB) olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı,
şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında
eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri, dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil öğrencinin
aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-
şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

Harfli 
Puanlar Başarı Notu Başarı Katsayısı Derecesi
95-100 AA 4,0 Pekiyi
90-94 BA 3,5 Pekiyi
80-89 BB 3,0 Pekiyi
70-79 CB 2,5 İyi
60-69 CC 2,0 İyi (Yüksek Lisans) Geçmez (Doktora)
50-59 DC 1,5 Orta (Yüksek Lisans) Geçmez (Doktora)
40-49 DD 1 Geçmez
0-39 FF 0 Geçmez

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapıl-
ması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi EYK tarafından
sonuçlandırılır.
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(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, ya-
zılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik
gerektiriyorsa, not düzeltmesi EYK tarafından sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik müdürlük ta-
rafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının

çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.
(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt

yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek bulunur.

(3) GANO, öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm ders-
lerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Danışmanlar
MADDE 34 – (1) Lisansüstü öğrenci danışmanlığı, ilgili anabilim dalı başkanı veya

görevlendireceği bir öğretim üyesi ya da Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğ-
retim görevlisi tarafından yürütülür. Danışmanlar, öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve
sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine, öğrenci
ile birlikte karar verir, değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat deği-
şiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir. Lisansüstü öğrenci danışmanlarının görevi
tez danışmanlarının atanması ile sona erer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğ-
rencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(4) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi
bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Doktora programlarında; tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği,
eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim
üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(6) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve EYK
kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması
durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK onayı ile danışmanlığı devam
ettirilebilir.
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(7) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyesi EYK
tarafından değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-
lanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak
da yürütülebilir.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dö-

nem sonunda anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün tez yazım
kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak sunmak zo-
rundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik
sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen dönemde dönem pro-
jesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorunda-
dır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-
gili anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezsiz
yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-
kiz 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) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 40 – (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 önerisi
MADDE 41 – (1) Öğrenci tarafından danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi

ilgili anabilim dalı başkanlığı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, en geç ikinci dö-
nem sonuna kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK kararıyla kesinleşir.
Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti EYK tarafından kabul edilmesi
şartıyla bir dönem ek süre verilir. Bu süre azami öğretim süresine dahildir.

(2) Tez önerilerinin değerlendirilmesinde EYK ilave görüş alabilir.
Tez raporu savunma sınavı jürisi
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezi raporu savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri

danışmanın talebi üzerine ilgili anabilim dalı başkanlığı akademik kurulunun önerisi ve
EYK’nın kararıyla belirlenir.

(2) Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim
dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil, bir yedek öğretim
üyesinden oluşur.

(3) İkinci bir danışman bulunması durumunda ve ikinci danışmanın da jüride yer alması
istendiği takdirde, jüri aynı koşullarda beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tez-

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

(2) Öğrenci, tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans
tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı
kadar çoğaltılarak, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce, öğrenci tarafından, asil ve ye-
dek jüri üyelerine ve bir kopyası da CD olarak enstitüye teslim edilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
ilgili anabilim dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Savun-
ma sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az on beş gün önceden anabilim
dalı başkanlığınca ilan edilir.

(4) Tez savunma sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar.
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(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine ilgili
anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapıl-
maz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili
enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belir-
lenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında EYK kararına göre işlem yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı, aynı gün içinde, bir tutanakla ve
ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilip enstitü
tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak danışmanı tarafından onaylanan tezini, cilt-
lenmiş olarak, bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(8) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye EYK kararıyla en çok üç ay ek süre
verilir. Bu süre içinde öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca ensti-
tüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Savunma sınavlarının sonunda veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen
öğrenci, danışmanları ve anabilim dalı başkanlığı akademik kurullarının görüşü de alınarak
yeni bir tez hazırlayabilir, aynı şekilde belirlenen jüri önünde savunur. Öğrencinin talepte bu-
lunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezli
yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

(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.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin, bilime yenilik ge-
tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 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.

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.
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Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konu-

larda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınan-
masını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde dok-
tora yeterlik sınavına alınır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Sınav tarihleri, EYK
tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

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

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-
navı jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ana-
bilim dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına alınır.
Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(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 önerebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve ilgili EYK kararıyla ile kabul
edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya
da tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için gönderildik-
leri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim sorumlusu,
tez çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anabilim dalı başkanlık-
larına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı so-
rumludur. Tez izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayıyla komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi
savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü
savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

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

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini
isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar.

Tez çalışması
MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak
tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere 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 izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin ça-
lışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu ka-
rar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez
yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

Tez jürisi
MADDE 51 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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Tez çalışması sınavı
MADDE 52 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde

ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin sa-
vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez EYK’ya gönderilir.

(2) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez, asil ve yedek jüri üyelerine ve
bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan
edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(5) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapı-
lamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
enstitüye teslim eder.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan ya
da düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(9) Tezi doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması
ve derecesi verilir.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İzinler, Burs ve Mezuniyet

İzinli sayılma
MADDE 54 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-
renciye danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nın kararıyla izin
verilebilir.
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(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar.
Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için o dönemde de izin
başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izin-
lerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 55 – (1) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.
Mazeretler
MADDE 56 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin

bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.
(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğ-

renim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir dönemde, beş hafta veya daha fazla süreli
raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da EYK tarafından kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya
çıkması halinde EYK öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli ne-

denlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğ-
rencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans için dönem
başına belirlenen ücretin ½’si, doktora için ise ¼’ü oranında ücret alınır.

Burs
MADDE 58 – (1) Üniversitede lisansüstü düzeydeki programlarda öğrenim gören öğ-

renciler için sağlanan burslarla ilgili esaslar, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından alınan ka-
rarlar doğrultusunda belirlenir.

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 59 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim
edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve
tutanakları,

b) Tez, proje çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, ba-
sılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si,

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş
veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/460  

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin 04/04/2017 tarih, 2016/460 Esas, 2017/151 

Karar sayılı ilamı ile Tufan ve Manuela oğlu, 02/10/1987 Bakırköy doğumlu, Ġstanbul, Esenler, 

Tuna Nüf. kayıtlı sanık BAHADIR EMĠCĠ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 61, 29/1, 62/1 

maddeleri gereğince 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve 5237 sayılı TCK'nın 

53/1 maddesinin a, c, d, e, fıkrasında belirtilen haklardan aynı yasanın 53/2 maddesi uyarınca 

hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 58/7 

maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli 

serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığın ifadesinde beyan 

ettiği "Menderes Mah. Piri Reis Cad. No. 39 D. 39 Esenler/Ġstanbul" adresine tebliğe çıkartıldığı, 

gösterilen adreste ilgili sokakta belirtilen hane no bulunmadığından tebligatın çıkıĢ merciine iade 

edildiği, yapılan araĢtırmalar sonucu sanığın tespit edilen diğer "Menderes Mah. KurtuluĢ Sok. 

No. 39 Esenler/Ġstanbul", "Pınarca Köyü, Çerkezköy/Tekirdağ", "Menderes Mah. Karatay Sok. 

No. 39 D. 1 Esenler/Ġstanbul", "Fatih Mah. 279. Sok. No. 5 D. 8 Esenler/Ġstanbul" adreslerine 

tebligat çıkartıldığı, söz konusu adreslerde tanınmadığı, adreslerin yetersiz ve yanlıĢ olduğu 

sebebiyle tebliğ ve MERNĠS iĢlemlerinin yapılamayarak tebligatların Mahkememize iade edildiği 

ve MERNĠS sisteminde kayıtlı baĢka bir adresinin de bulunmadığı anlaĢılmıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 9129 

—— • —— 
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/368 

Karar No : 2017/320 

KiĢilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan Ali ve Mebure oğlu, 19/08/1971 Ġstanbul 

doğumlu, Ġstanbul, Zeytinburnu, Merkezefendi Mah. Nüfusuna kayıtlı, Sanık Mustafa 

Sakallıoğulları hakkında, Ġst. C. BaĢsavcılığının 2016/32647 C. Sav. Esas nolu, 19/08/2016 tarihli 

iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması sonunda: 

G.D: Sanık Mustafa Sakallıoğulları’nın, KiĢilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu 

iĢlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 123/1, 62, 53/1, 2, 3, maddeleri gereğince 2 Ay 15 

Gün Hapis Cezasına, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ 

edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 9237 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/20074 

Suç : Kredi kartının kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik 

Mahkemesi : Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Muharrem AKDEMĠR (TC Kimlik No: 43681669340) Malatya Ġli Battalgazi 

Ġlçesi Orduzu Mahallesi/Köyü Cilt No: 64, Hane no: 694, BSN: 44'de nüfusa 

kayıtlı Mustafa ve Nezaket oğlu, Malatya - 10/03/1969 doğumlu, 

Mimaroba Ertürk Cad. Dolunay Sitesi A3 Blok K: 27 D: 27 Büyükçekmece/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur. 

Kredi kartının kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik suçlarından yukarıda açık 

kimliği yazılı sanık Muharrem AKDEMĠR hakkında Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 19/11/2013 gün ve 2009/676 Esas, 2013/1043 Karar sayılı hükmün sanık tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının resmi belgede sahtecilik suçundan 

kurulan hükmün ONANMASI, sistemi engelleme, bozma sahtecilik suçundan kurulan hükmün 

BOZULMASI isteyen 24/09/2017 tarih ve 15. Bölüm 2014/297303 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10483/1/1-1 

————— 

Esas No : 2017/19734 

Suç : Alkol veya uyuĢturucu maddenin etkisi altındayken Araç kullanma 

Mahkemesi : Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Bürhanettin ORUNDAġ (TC Kimlik No: 38512290954) Erzurum ili Yakutiye 

Ġlçesi LalapaĢa Mahallesi/Köyü cilt no: 46, hane no: 372, BSN: 23'de nüfusa 

kayıtlı Selahattin ve Memnune oğlu, Erzurum - 01/12/1969 doğumlu. 

Eğitim Mahallesi Bayram Ali Memi Cad. Gevenoğlu Apt. No: 24 

Mudanya/BURSA adresinde oturur. 

Alkol veya uyuĢturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan yukarıda açık 

kimliği yazılı sanık Bürhanettin ORUNDAġ hakkında Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 05/02/2015 gün ve 2014/693 Esas, 2015/67 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının alkol veya uyuĢturucu etkisiyle araç 

kullanma suçundan kurulan hükmün ONANMASI, iftira suçundan kurulan hükmün 

BOZULMASI isteyen 14/09/2017 tarih ve 12. Bölüm 2015/211937 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.  10483/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7.000 TON KIRMATAġ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz ocak içi nakliye yollarında kullanılmak üzere 15-25 mm. 7.000 

ton KırmataĢ alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/622161 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01   Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz ocak içi nakliye yollarında 

kullanılmak üzere 15-25 mm. 7.000 ton KırmataĢ alımı iĢi. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve Saati : 27/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya No : 123-KÇLĠ/2017 - 0721 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 27/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10462/1-1 
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UZAKTAN TAKĠP VE ERKEN UYARI SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere (1 Kalem) uzaktan takip ve erken uyarı sistemi 

alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/622131 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi :  www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere (1 Kalem) 

uzaktan takip ve erken uyarı sistemi alımı iĢi.  

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve Saati : 13/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya No : 612-KÇLĠ/2017 - 0720 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 13/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10463/1-1 
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KAZICI EKSENEL ANA BĠLYA YATAĞI ĠMALĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

a) Adres  : AEL ĠĢletme Müd. AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

ġartname 

Bedeli 

Ġhale 

Tarihi 

1 

KAZICI EKSENEL 

ANA BĠLYA YATAĞI 

ĠMALĠ 

3 

TAKIM 

2017-

617849 

TER-AEL-

2017-0216 
250,00-TL 28/12/2017 

 
b) Teslim yeri : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik ġartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 

d) Ġhale usulü : Açık Ġhale Usulü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 28/12/2017 Saat: 14:00 

c) Ġhale Dokümanlarının  

    Görülmesi ve Temini : AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü 

4.1. Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların Ġhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, Ġhale Dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan ġb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aĢağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü (Faks:0 344 524 22 80) AfĢin/ 

KAHRAMANMARAġ 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Ġmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, Ġsteklinin ortak giriĢim olması 

halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen Ortak GiriĢim Belgesi, Ġhale dokümanının 

satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, ĠĢ Deneyim belgesi (teklif tutarının %20'inden az 

olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin kendi malı olan makine, 

teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge, Ġsteklinin ruhsat, demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olması gereken tezgah listesi: 4,5 m uzunluğunda tablası olan dik iĢleme CNC 

tezgahı (Bed Freze) veya 12 m. çapında dik torna tezgahı. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler; 

bilya yatağı (en az 5000 mm çaplı) imalatı, diĢli imalatı (en az 5000 mm çaplı), makine imalatı 

yapmıĢ olmak. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 10481/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 7. Ġcra Müdürlüğünün 2004/11050 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10528/1-1 

————— 

Ġstanbul 26. ĠĢ Mahkemesinin 2015/471 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10529/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd.’nin K47-a1,a4, K46-a2,a3 ve K46-b no’lu paftalara petrol 

arama ruhsatı almak için yapmıĢ bulunduğu toplam üç adet müracaatından 22.11.2017 tarihli 

dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 

birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 10489/1-1 

—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a 

kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir 

BaĢvurular 18.12.2017 tarihine kadar T.C. DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Ģahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate 

alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur.  
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Fakülte 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklama 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Bölümü 3 
Tarih alanında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Mütercim 

Tercümanlık 

(Ġngilizce) 

Bölümü 

3 

Mütercim Tercümanlık (Ġngilizce), 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında 

Doktora veya Doçentlik derecesine 

sahip olmak. 

Prof.Dr. 

/Doç.Dr. 

/Yrd.Doç.Dr. 

Psikoloji 

Bölümü 
1 

Psikoloji alanında Doktora derecesine 

sahip olmak. 
Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Fotoğraf ve 

Video Bölümü 
3 

Fotoğraf ve Video, Sinema ve 

Televizyon, ĠletiĢim, Halkla ĠliĢkiler 

ve Reklamcılık alanlarında Doktora 

veya Doçentlik derecesine sahip 

olmak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Yeni Medya 

Bölümü 
3 

Yeni Medya, Gazetecilik, Medya ve 

ĠletiĢim sistemleri, ĠletiĢim Bilimleri 

alanlarında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Sinema ve 

Televizyon 

Bölümü 

3 

Sinema ve Televizyon, Medya ĠletiĢim 

Sistemleri alanlarında Doktora veya 

Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

Programı 

3 

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği 

alanlarında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak, Ġngilizce ders 

verme yeterliliğini sağlamak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

Doktora veya Doçentlik derecesine 

sahip olmak, Ġngilizce ders verme 

yeterliliğini sağlamak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Makine 

Mühendisliği 
1 

Makine Mühendisliği AkıĢkanlar 

Mekaniği, Enerji Anabilim dallarından 

birinde Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak, Ġngilizce ders 

verme yeterliliğini sağlamak. 

Prof.Dr./ 

Doç.Dr./ 

Yrd.Doç.Dr. 

Endüstri 

Mühendisliği 
1 

Endüstri Mühendisliğinde Optimizasyon 

alanında Doktora derecesine sahip 

olmak, Temel Bilimler alanlarında 

Ġngilizce ders verme yeterliliğini 

sağlamak. 

Yrd.Doç.Dr. 

 10538/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

(MEDİTAM) Yönetmeliği

— Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 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.


