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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ

TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Gü-

venlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerin teşkilat, iş-
leyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Ens-

titüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitüleri ve onlara bağlı eğitim-
öğretim ve araştırma birimlerinin yönetimine ait fonksiyonları, görevleri ve hizmete ilişkin di-
ğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kap-

samında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi
Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Program: Milli Savunma Üniversitesinde uygulanan lisansüstü eğitim ve

öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak bir eğitim-öğretim yılı içinde strateji,
savunma, güvenlik, askeri, mühendislik, fen, sosyal, beşeri ve idari bilimler alanındaki temel
bilimler, sosyal bilimler, diğer fen ve mühendislik bilimleri ile savunma ve güvenlik bilimleri
derslerinin yer verildiği programı,

b) Anabilim Dalı: Milli Savunma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili mevzuata uy-
gun şekilde açılacak anabilim dallarını,



c) Bakan: Milli Savunma Bakanını,
ç) Enstitü: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Stratejik Araştırmalar Ens-

titüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Ens-
titüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları
Enstitüsü ile milli savunma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere lisansüstü eğitim-öğretim ve bi-
limsel araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulacak diğer enstitüleri,

d) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörük: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Görevleri, Organ ve Birimleri

Enstitünün görevleri
MADDE 5 – (1) Enstitünün görevleri şunlardır:
a) Enstitü bünyesinde açılacak lisansüstü akademik öğretim programları doğrultusunda;

eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek.
b) Akademik danışmanlık hizmeti vermek.
c) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, milli savunma

ve güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine
Rektörün onayı üzerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve yayınlar yapmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla

işbirliğinde bulunmak.
e) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen Yükseköğretim

Kurulunun belirlediği esaslara uygun olmak kaydı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
uzaktan eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak.

Enstitünün organ ve birimleri
MADDE 6 – (1) Enstitünün organ ve birimleri; Bakanlığın ve Üniversitenin ihtiyaçları

doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulur.
(2) Enstitünün akademik yönetim organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü

Yönetim Kuruludur.
(3) Enstitünün akademik birimleri; Enstitü Müdürüne bağlı anabilim dalı başkanlıkla-

rıdır.
(4) Enstitünün idari hizmetlerini yürütecek şube müdürlüklerinin başında Enstitü Mü-

dürüne bağlı bir Enstitü Sekreteri bulunur. Enstitü Sekreterine veya doğrudan Enstitü Müdürüne
bağlı idari hizmet birimleri, Rektörlüğe bağlı idari hizmet birimlerinin fonksiyonlarını karşı-
layabilecek şekilde her bir Enstitünün bilimsel ihtiyaçlarına uygun olarak Rektörlüğün teklifi
ve Bakanlık onayıyla teşkil edilir, kadro ve kuruluş şemalarında gösterilir.

Enstitü Müdürü
MADDE 7 – (1) Enstitü Müdürü; Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliş-

tirme ve uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu öğ-
retim üyesidir.

(2) Enstitü Müdürü, Rektörün teklifi üzerine Bakan tarafından atanır. Enstitü Müdürü-
nün görev süresi üç yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler.

Enstitü müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Enstitü müdür yardımcıları, akademik faaliyetler başta olmak üzere,

Enstitü Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir. Görevlerini yerine ge-
tirmede Enstitü Müdürü adına hareket ederler ve Enstitü Müdürüne karşı sorumludurlar.
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(2) Enstitü Müdürü, görevi süresince, Enstitüde görevli öğretim elemanları arasından
en çok iki yardımcı görevlendirir.

Enstitü Kurulu
MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü müdür yardımcıları ve Ens-

titüyü oluşturan anabilim dallarının başkanlarından oluşan kuruldur.
(2) Enstitü Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Enstitü Mü-

dürü, gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(3) Enstitü Kurulu, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve yayım faaliyetleri

ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan programı ve yıllık faaliyet, eğitim ve öğretim takvimini
kararlaştırarak, Senatoya teklifte bulunur.

(4) Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünde Danışma Kurulu, Enstitü Kurulu işlevi
görür. Danışma Kurulu; Enstitü Müdürü, anabilim dalları başkanları ile harp tarihi/askeri tarih
alanında uzmanlaşmış yerli veya yabancı öğretim üyeleri arasından Enstitü Müdürünün tekli-
fiyle Rektör tarafından iki sene için görevlendirilen üç kişiden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü

müdür yardımcıları ile Enstitü Müdürü tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Ku-
rulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.
(3) Enstitü Yönetim Kurulu; gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim

ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
(4) Enstitüde Enstitü Yönetim Kurulu teşkil edebilecek yeterli sayıda kadrolu öğretim

üyesi bulunmaması durumunda, bu kurulda 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 40 ıncı ve 41 inci
maddelerine uygun olarak görevlendirilen öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulunda yer alır.
Enstitü Yönetim Kurulunun bu usulle teşkili Rektörün onayına tabidir.

Toplantı ve karar yeter sayıları
MADDE 11 – (1) Kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zo-
rundadır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Enstitü sekreteri
MADDE 12 – (1) Enstitü sekreteri; Milli Savunma Üniversitesi amaç ve ilkelerine uy-

gun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyecek idari hizmetlerin yürütülmesini sağ-
lamak ve Müdüre bu konularla ilgili olarak yardımcı olmakla görevlidir.

(2) Enstitü Sekreteri, Enstitü Müdürünün talebi ve Rektörün teklifi üzerine Bakan ta-
rafından atanır. Enstitü Sekreterinin asker kişi olması durumunda atama, Enstitü Müdürünün
talebi ve Rektörün teklifi üzerine 926 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde atamaya yetkili bi-
rim tarafından Bakan onayıyla yapılır.

Anabilim Dalı Başkanı
MADDE 13 – (1) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü anabilim dalının her düzey-

deki eğitim-öğretim ve araştırmalarında ve Enstitü anabilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin
düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, o Enstitü anabilim dalı kadrosundaki öğretim üye-
leri, bu bulunmadığı takdirde öğretim elemanları arasından akademik unvanları da dikkate alı-
narak Enstitü Müdürü tarafından atanır.

(3) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı olarak, devamlı statüde veya devlet memurlarının
tabi olduğu mesai saatlerine ve süresine tabi olmak şartıyla kısmi statüde geçici görevlendirme
ile Enstitü anabilim dalında ders vermekte olan öğretim üyeleri arasından da görevlendirilebilir.
Anabilim Dalı Başkanlarının bu şekilde görevlendirilmesi, Rektörün onayına tâbidir.

(4) Enstitü Anabilim Dalı Başkanının görev süresi üç yıldır. Süresi sona erenler aynı
yöntemle yeniden atanabilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enstitü Organlarının Görevleri

Enstitü Müdürünün Görevleri
MADDE 14 – (1) Enstitü Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Enstitü kurullarının

kararlarını uygulamak.
b) Enstitü birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektörlüğe rapor vermek.
ç) Enstitü Yönetim Kurulunun kadro, yatırım programı ve bütçeleme tasarı ve mevzuat

değişikliği ile ilgili tekliflerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak.
e) Enstitünün eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek

ve bu hususlarda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
f) Görev alanıyla ilgili olarak; ilgili mevzuatta yer alan veya Rektör tarafından verilen

diğer görevleri yapmak.
Enstitü Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Enstitü Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bunlarla ilgili

esas ve planlar ile eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Senatoya sunulmak üzere, diplomalı programları ve bunların öğretim ders program-

larını görüşmek.
c) Lisansüstü programların başvuru ve kabul şartlarını belirlemek.
ç) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek.
d) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan gö-

revleri yapmak.
Enstitü Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Enstitü Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdü-

rüne yardım etmek.
b) Enstitünün öğretim programlarının yıllık faaliyet takviminde öngörüldüğü şekilde

uygulanmasını sağlamak.
c) Enstitünün kadro, yatırım, bütçe ihtiyaçlarını görüşerek Rektörlüğe sunulacak ilgili

teklifleri hazırlamak.
ç) Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konularda karar

almak.
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek.
e) Görev alanıyla ilgili olarak; bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan gö-

revleri yapmak.
f) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatta düzenlenmeyen hususları karara

bağlamak.
Enstitü müdür yardımcısının görevleri
MADDE 17 – (1) Enstitü müdür yardımcısının akademik ve idari görevleri aşağıda be-

lirtilmiştir. Birden fazla enstitü müdür yardımcısı olması durumunda, Enstitü müdürü bunlar
arasında görev bölümü yapar.

a) Yeni Enstitü anabilim dalları açılması ve mevcut olanların yapılandırılması, eğitim-
öğretim programlarının geliştirilmesi, denetlenmesi, öğrenim çıktısı yeterliliklerinin belirlen-
mesi ve bunların akredite edilmesi için gerekli ortamı hazırlamak, bunlarla ilgili politikaları
ve stratejileri belirleyerek Enstitü Kurulunun onayına sunmak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2018 – Sayı : 30323



b) Öğretim üyeleri ve araştırma elemanları tarafından hazırlanan veya yürütülen Enstitü
nezdindeki projeleri; Enstitü ile yerli ve yabancı eğitim-öğretim kurumları arasındaki işbirlik-
lerini ve Enstitü dış ilişkilerini takip etmek ve bu konudaki teklifleri Enstitü Yönetim Kuruluna
sunmak.

c) Uzaktan öğretim ders içeriklerini denetlemek ve sınavların düzenli olarak yapılmasını
takip etmek.

ç) Mal ve hizmet alımında idari ve mali süreçleri takip etmek, fiziki yapı ve donanımın
her an işlevsel biçimde olması için idari birimler üzerinde gerekli denetimleri yapmak ve ek-
siklikleri Enstitü Müdürüne bildirmek.

d) Her yıl bütçelerle ilgili tekliflerin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak
ve bu konudaki teklifi Enstitü Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Enstitü Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Enstitü sekreterinin görevleri
MADDE 18 – (1) Enstitü sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitüde çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü

ve koordinasyonu sağlamak, atanmasına ilişkin öneride bulunmak, gerekli denetimi ve gözetimi
yapmak.

b) Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile hazırlamak
ve bu kurullarda oy hakkı bulunmaksızın raportörlük yapmak.

c) Eğitim-öğretim altyapısı ile yazılım ve donanımların çalışır durumda bakımlı ve gün-
cel bulundurulmasını sağlamak, bu kapsamda fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeleri
uygulamak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek.
d) Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemleri ile öğrenci işlerinin düzenli bir

biçimde yürütülmesini sağlamak.
e) Mal ve hizmet alımında idari ve mali süreçleri takip etmek, fiziki yapı ve donanımın

her an işlevsel biçimde olması için idari birimler üzerinde gerekli denetimleri yapmak.
f) Görev alanıyla ilgili olarak; ilgili mevzuatta yer alan veya Enstitü Müdürü tarafından

verilen diğer görevleri yapmaktır.
(2) Enstitü Sekreterine bağlı olarak teşkil edilecek idari birimlerin görev ve sorumlu-

lukları, bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir, ayrıca görev tanım formlarında belirtilir.
Enstitü Anabilim Dalı Başkanının görevleri
MADDE 19 – (1) Enstitü Anabilim Dalı Başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitü anabilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini

sağlamak.
b) Enstitü anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek.
c) Öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini ve bunlar arasındaki koordinasyonu

sağlamak.
ç) Enstitü anabilim dalı ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul

bir şekilde yaparak Enstitüye önermek.
d) Ek ders ve sınav ücretlerinin tahakkukunu kolaylaştırmak maksadıyla, ders çizelge-

lerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.
e) Enstitü anabilim dalının çıktı ve yeterliliklerini belirlemek ve Enstitü anabilim dalının

akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
f) Her eğitim-öğretim yarıyılında Enstitü anabilim dalının seminer/bilimsel etkinlik

programlarını hazırlamak ve Enstitü Müdürlüğüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Enstitü anabilim dalı teşkili ve program açma
MADDE 20 – (1) Enstitülerde; Bakanlığın, Rektörlüğün ve Yüksek Danışma Kurulu-

nun teklifleri ve güncel milli savunma ve bilimsel/teknolojik ihtiyaçlar çerçevesinde, Yüksek-
öğretim Kurulunun bilgisi ve belirlediği esaslar doğrultusunda Rektörün önerisi ve Milli Sa-
vunma Bakanı onayı ile yeni anabilim dalları ile lisansüstü öğretim programları açılabilir.
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(2) Yeni teşkil edilecek anabilim dallarının ve/veya lisansüstü programların Yükseköğ-
retim Kurulunca belirlenen genel ve temel bilim alanlarıyla ve/veya lisansüstü program açma
ilkeleriyle uyumlu olması ya da bu alanlar içinde tanımlanması sağlanır.

(3) Lisansüstü program açma yöntemi ve duyuru esasları Milli Savunma Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile düzenlenir.

Öğretim elemanları ile idari personelin hak ve yükümlülükleri
MADDE 21 – (1) Enstitü Müdürü ile Enstitüde görevli öğretim elemanları, akademik

unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Kanuna
tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının
haklarından aynen istifade ederler. Sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 6756 sayılı Ka-
nun, 2547 sayılı Kanun ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
hükümlerine göre verilir.

(2) İdari personelin hak ve yükümlülükleri, 926 sayılı Kanun ile 23/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre düzenlenir.

Yöneticilerle ilgili ortak hükümler
MADDE 22 – (1) Gerektiğinde, bir kişiye birden fazla yöneticilik görevi, Rektörün

onayı ile verilebilir.
(2) Enstitü Müdürü gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim-öğretim birimlerinin koor-

dinatörlüğünü yapar. Enstitüde yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı bulunmaması durumunda
Enstitü Müdürü kendi akademik uzmanlık alanı dışında kalan ana bilim dalı başkanlıkları gö-
revlerini vekâleten yürütebilir.

(3) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bir doçentin bulunması halinde bir pro-
fesörün, bir yardımcı doçentin bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevli-
sinin bulunması halinde ise bir öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık
görevi sona erer. Boşalan başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır. Bir birimde baş-
kanlık yapan yardımcı doçentin veya öğretim görevlisinin görev sürelerinin bitiminde başkanlık
görevleri de sona erer.

(4) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı görevi başında bulunamayacağı süreler için yardım-
cısı veya öğretim elemanlarından birini vekâleten görevlendirir.

Denetim
MADDE 23 – (1) Enstitülerin eğitim ve öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi

Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.
Bilimsel denetim
MADDE 24 – (1) Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Rektörlük ta-

rafından yapılır.
(2) Bilimsel denetleme, öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ile eğitim,

öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel de-
netleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi eğitim, öğretim ve diğer faa-
liyetlerin bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu
denetlemek amacıyla Bakan tarafından da görevlendirilebilir.

Sicil işlemleri
MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarında görevli öğretim elemanlarının

ve lisansüstü öğrenim görmek üzere kuvvet komutanlıklarınca tefrik edilen subayların sicil
yazmaya yetkili birinci sicil üstü/âmiri Enstitü Müdürü, ikinci sicil üstü/âmiri Rektördür.

(2) İdari hizmet birimlerinde görevli personelin sicil yazmaya yetkili birinci sicil üstü/
âmiri ilgili Şube Müdürü, ikinci sicil üstü/amiri Enstitü Sekreteri, üçüncü sicil üstü/ âmiri Ens-
titü Müdürüdür.

(3) Enstitü Sekreterinin birinci sicil üstü/amiri Enstitü Müdürü, ikinci sicil üstü/amiri
Rektördür.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Gü-

venlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerdeki eğitim
ve öğretim ile araştırma ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Ens-

titüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitüleri ve onlara bağlı; eği-
tim-öğretim ve araştırma birimleri ile lisansüstü öğretim programları ve bunların gerektirdiği
araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kap-

samında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi
Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi: Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt

içinde ve yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim
kurumundan diğerine transferini sağlayan kredi sistemini,

b) Bakan: Milli Savunma Bakanını,
c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-

lışmasını,
e) Enstitüler: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü hariç Milli Sa-

vunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve

Enstitüyü oluşturan anabilim dallarının başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardım-

cıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ğ) İkinci lisansüstü öğretim: Normal lisansüstü öğretimin bitimini takiben veya yaz ay-

larında yapılan lisansüstü öğretimi,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Türk Silahlı Kuvvetleri persone-

linin kuvvet nam ve hesabına yaptığı lisansüstü eğitim ve öğretimler haricinde kalan Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından lisansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı
yükseköğretim kurumlarında devam ettikleri eğitim ve öğretimi,

i) Kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaç
duyduğu programlarda/dallarda lisansüstü öğrenim yapmış/akademik kariyerli personel ihti-
yacını karşılamak amacıyla Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüler veya Kuvvet
Komutanlıkları tarafından seçilen yurt içi/yurt dışı üniversitelerde icra ettirilen lisansüstü eği-
tim-öğretimi,

j) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,
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k) Misafir Askerî Personel: Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan
ikili/çok taraflı işbirliği anlaşmaları kapsamında belirlenen kontenjanlar dahilinde Enstitü öğ-
renciliğine başvuran ve seçilen yabancı uyruklu askerî personeli,

l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlilik, tez ve uygulamala-
rını,

m) Rektör: Milli Savunma Üniversitesinin Rektörünü,
n) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesinin Rektörlüğünü,
o) Senato: Milli Savunma Üniversitesinin Senatosunu,
ö) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu

lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,
p) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Milli Savunma Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Öğrenci Kaynakları ve Program Açılması

Enstitünün öğrenci kaynakları
MADDE 5 – (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır:
a) Bakanlık tarafından Üniversitenin öğretim kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek

kontenjan miktarınca, lisansüstü öğrenim görmek üzere kuvvet/kendi nam ve hesabına tefrik
edilecek muvazzaf ve sözleşmeli subaylar,

b) Kendi nam ve hesabına öğrenime başvuracak subay ve astsubaylar ile Bakanlık ve
bağlısı Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında çalışan devlet memurları, Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı personeli,

c) Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına
Bakanlık tarafından ilgili enstitünün öğrenci kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan
miktarınca, programlara kabul edilecek kamu personeli,

ç) Öncelikle devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri olmak üzere, ilgili
programın başvuru koşullarını sağlayan, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları müspet
sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

d) Misafir askerî personel (MAP),
e) Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları müspet sonuçlanan yabancı uyruklu

kişiler.
(2) Kuvvet komutanlıkları ile kamu kurumları nam ve hesabına yapılan lisansüstü eği-

tim ve öğretime ilişkin usul ve esaslar, Üniversite ve ilgili Kuvvet Komutanlığı veya kurum
arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Program açmanın yöntemi ve duyuru
MADDE 6 – (1) Üniversite bünyesinde sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik

bilimleri ile strateji, güvenlik, savunma ve istihbarat araştırmaları/çalışmaları alanlarında li-
sansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapılan;

a) Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü; Strateji ve Güvenlik Araştırmaları, Stratejik
Kültür, Harp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar,
İstihbarat Çalışmaları, Savunma Yönetimi, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku, Stratejik İletişim,
Askerî Sosyoloji, Askerî Eğitim Yönetimi, Savaş Araştırmaları ile strateji, sosyal ve beşerî bi-
limler alanlarında ihtiyaç duyulabilecek diğer yüksek lisans ve doktora programları,

b) Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü; Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Yöney-
lem/Harekât Araştırması, Savunma Yönetimi, Harp Tarihi, Elektronik Mühendisliği, Siber Gü-
venlik, Liderlik, Makine Mühendisliği ile fen ve mühendislik bilimleri ile savunma teknolojileri
alanlarında ihtiyaç duyulabilecek diğer yüksek lisans ve doktora programları,
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c) Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü; Gemi Makineleri, Deniz Hare-
kât Analizi, Elektronik Sistemleri Mühendisliği, Siber Güvenlik, Etkin Yöneticilik ve Liderlik,
Deniz Lojistik Yönetimi ile fen ve mühendislik bilimleri ve savunma teknolojileri alanlarında
ihtiyaç duyulabilecek diğer yüksek lisans ve doktora programları,

ç) Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü; Bilgisayar Mühendisliği, Elek-
tronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Yazılım,
Yöneylem Araştırması, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri, Uydu Teknolojileri, Uluslararası
Hava-Uzay Politikaları ve Hukuku, Haberleşme, Kontrol, Elektronik Harp, Modelleme ve Si-
mülasyon, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Siber Güvenlik, Bilişim Teknolojileri ile fen
ve mühendislik bilimleri ve savunma teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulabilecek diğer yük-
sek lisans ve doktora programları,

açılır ve yürütülür.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışında, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Harp

Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında araştırma faaliyetleri yapar. Araştırma alan-
larına uygun olarak alt akademik birimler teşkil edebilir. Gerektiğinde tarih alanında lisansüstü
eğitim ve öğretim programları açılabilir.

(3) Lisansüstü öğretim programları, Enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. An-
cak, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bir enstitü anabilim dalında, o anabilim
dalından değişik ad taşıyan bir lisansüstü öğretim programı da açılabilir.

(4) Bir programda, lisansüstü öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili Enstitü ana-
bilim dalında lisans eğitim ve öğretimi yapılması şartı aranmaz.

(5) Açılacak programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak her program kontenjanı
ile adayların birden fazla programa başvurup başvuramayacağı Enstitü Kurulunca belirlenerek
Senatoya önerilir.

(6) Enstitüde mevcut programlar dışında açılacak lisansüstü öğretim programlarının
denkliğinin sağlanabilmesi maksadıyla, ilgili bilgi ve belgeler, Yükseköğretim Kurulunun bil-
gilendirilmesi ve Bakan onayı için Enstitü tarafından Üniversiteye sunulur.

(7) Üniversitenin Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarında karşılığı bulunmayan
lisansüstü programları açıp yürütebilmesine imkân sağlamak maksadıyla; lisansüstü eğitim-
öğretim programı açılması ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen asgari ye-
terlilikler; Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinin yanında, 2547 sayılı Kanunun 38 inci
ve/veya 40 ıncı maddeleri kapsamında Üniversitede görevlendirilen öğretim üyeleri ile sağlanır.

(8) Anabilim dallarının lisansüstü ders programları, Senato tarafından kararlaştırılan
muhtevaya uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülür ve yürütülmesine nezaret edilir. Bir
yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri hakkında Enstitü
anabilim dalı başkanlıklarının Enstitü Müdürlüğüne sunacakları teklifler, Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanır.

(9) Üniversite ve Enstitü, öğrenci kabul edilecek programların adlarını uygun araçlarla
duyurur. Bu duyuruda, programlara başvuru koşulları ile son başvuru ve sınav tarihleri belirtilir.
Söz konusu duyuru ihtiyaca bağlı olarak her yarıyıl başında da verilebilir.

(10) Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmaya-
cağı, bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile Üniversite
yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar, Enstitü
Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenir. Açılması planlanan lisans-
üstü programlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

(2) Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
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ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programla-
rının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile Avrupa Kredi
Transfer Sistemi kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
bu amaçla başka yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak Enstitü Kuru-
lunca teklif edilir, Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik
derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80’dir.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavı ile lisans-
üstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans
programları arasında yatay geçişe izin vermek, Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(5) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği
süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her eğitim-öğretim
yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili Enstitü anabilim dalı gerekli hâllerde
geçiş yapmış olan öğrenciye ek ders alma zorunluluğu getirebilir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usulleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas-
larla uyumlu olarak, Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek, 55 puandan az olmamak
üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime giriş sınav
puanına sahip olmaları ve Üniversite tarafından yapılan duyuruda belirtilen süre içinde Ensti-
tüye başvurmaları gerekir. Başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî
lisansüstü eğitime giriş sınav sonucu yerine, Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edi-
lerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğer sınav puanı
da kabul edilir.

(2) Kuvvet Komutanlıklarına ve kamu kurumlarına tahsis edilen kontenjanlar için mü-
racaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak
olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitüye yapılır.

(3) Yabancı dil bilgisi şartı uygulanan yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek
için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek puan
ve üzerinde bir puan almış olmak gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, lisansüstü
programlarda yabancı dil sınav şartı uygulanmayabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisansüstü eğitime giriş sınav
puanı aranmayabilir. Lisansüstü eğitime giriş sınav puanı istenildiği takdirde, taban puan Senato
tarafından belirlenir.

(5) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, lisansüstü
eğitime giriş sınav puanının %50'den az olmamak koşuluyla lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci
kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Yüksek lisans programlarına yalnız lisansüstü eğitime giriş sınav puanı ile de öğ-
renci kabul edebileceği gibi, lisansüstü eğitime giriş sınav puanına ek olarak lisans not ortala-
ması, yabancı dil sınav puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sonucu da Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenecek oranlarda değer-
lendirmeye alınır. Mülakatların yürütülmesi esasları Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.
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(2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
en fazla iki ders seçilebilir. Öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü
öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile
haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

Süre
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili
düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç en erken
üçüncü yarıyıl sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alı-
nabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin tez aşamasına geçebil-

mesi için ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 kredi üzerinden 2,50'den az olamaz.
(2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atar.
Öğrenci, tez danışmanını değiştirmek istediğinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına danışman
değişiklik formu ile başvurur. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına önerir.

(3) Tez konularının seçiminde, Rektörlük tarafından Enstitü Müdürlüklerine bildirilen,
Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun tavsiyeleri üzerine Senatoda kabul
gören ve Enstitü Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen öncelikli alan,
problem ve araştırma yöntemleri dikkate alınır. Tez danışmanı tez konusu ile ilgili görüşünü
bildirirken öğrencinin de görüşünü alır. Anabilim Dalı Başkanlığı kararı ile ilgili Enstitüye ile-
tilen tez danışmanı ile tez konusu önerisi, kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamam-
layan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı, Enstitüde aylıklı ya da geçici olarak görevli ve Senatonun belirle-
yeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitüde belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Bu durumda, Enstitü Müdürlüğünce, Üniversiteden görevlendirilecek başka öğretim
üyesinin bağlı bulunduğu Rektörlüğün yazılı oluru alınır. 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) Tez danışmanı, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını,
yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir. Sınama sonuçlarını, her yarıyılda asgari iki
kez olmak üzere, yazılı bir rapor halinde Enstitüye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez
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veya aralıklı üç kez başarısız not aldığı danışman raporuyla bildirilen öğrencinin Enstitü ile
ilişiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile kesilir.

(6) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinin alındığı dönem sonundan önce tezini savuna-
maz. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci ise takip eden dönemden
önce tezini savunamaz.

(7) Tez danışmanı atanan her öğrenci için danışmanı tarafından uzmanlık alan dersi açı-
lır. Uzmanlık alan dersinin uygulanma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından
belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrenci, elde et-

tiği sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılma-
yan tezlerin savunma jürileri teşkil edilmez.

(2) Yüksek lisans öğreniminde tez savunmasına girmeden önce, yüksek lisans tez ça-
lışmasından yayın üretme şartı aranıp aranmayacağı veya tez çalışmasından yayın üretmeye
ilişkin koşullar Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Öğrenci, tezin savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin danışman onayını aldıktan sonra, tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
tezi, tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak şekil yönünden inceler ve teze iliş-
kin intihal yazılım programı raporunu alır. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Şekil ve bilimsel etik yönünden savunmaya hazır bulunan tez, savunmaya hazırlan-
ması için öğrenciye bildirilir. Ardından tez için bir tez savunma jürisi belirlenir. İntihal raporu,
danışmana ve belirlenen jüri üyelerine gönderilir.

(5) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi-
den oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim
Kurulunun tez savunma jürisi ile ilgili kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(6) Öğrenci, tezin birer nüshasını tez savunma tarihinden en az on beş gün önce jüri
üyelerine ulaştırmaktan sorumludur.

(7) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenir ve ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en geç yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, Enstitünün kadrolu öğ-
retim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi
gün önce jüriye tezini teslim eder. Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez sa-
vunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ya da savunma sınavı sonunda ba-
şarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Diploma
MADDE 13 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek
lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın Senato tarafından onaylanmış ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmiş adı
bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-
diği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin birer kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına, Üniversitede oluşturulacak tez veri bankasına ve talep edildiği
takdirde Milli Savunma Bakanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az

olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinin konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi, sonuç-
landırılması ve savunma sınavının icrasına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavında jüri teşkil edilip edilmeyeceği ve sınavın icra-
sına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 15 – (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 Ens-
titü ile ilişiği kesilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince atanmış olan akademik da-
nışman, öğrencinin ilişkisinin kesilmesine dair gerekçeli bir rapor hazırlar ve Enstitü Müdür-
lüğüne sunar.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen nitelikteki doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisini öğrenci kayıt yaptırdığı zaman belirler.

Diploma
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının 4,00 kredi üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not
ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini, dönem
projesini ve yapılmasına karar verildiği takdirde yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğ-
renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın Senato tarafından onaylanmış ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmiş adı
bulunur.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, birinci veya ikinci yarıyıl so-
nunda 4,00 üzerinden asgari 3,00 kredi not ortalamasına sahip olmaları, tezli yüksek lisansa
başvurunun asgari koşullarını sağlamaları ve derslerin en az %70’inin geçiş yapılmak istenen
programın dersleriyle eş değerde olması koşuluyla, başvurdukları programın kontenjanları dâ-
hilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 18 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Bir anabilim dalında doktora prog-
ramının açılıp açılmayacağı, bu programın hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceğine
ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenir.
Açılması planlanan lisansüstü programlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. Dok-
tora programlarının adlarının ve kapsamlarının belirlenmesinde milli güvenlik ve milli savunma
ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili yurt dışı örnekler ve doktora düzeyindeki Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşu-
luyla 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. Ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredile-
rine dönüşüm esasları, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yö-
netmeliğine uygun olarak, Senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora programlarında Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(7) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile
haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(8) Doktora programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik ders-
lerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80’dir.

(9) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzen-
lenebilir. Yurt içi üniversitelerde ortak program açmak için Yükseköğretim Kurulu onayı, yurt
dışı üniversitelerle ve yurt içi üniversite dışındaki diğer eğitim-öğretim kurumlarıyla ortak
program açmak için Bakanlık onayı alınır. Bu programların uygulama usulleri, Enstitü Kuru-
lunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Açılması planlanan lisansüstü programlar hakkında
Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 19 – (1) Doktora programı başvurularında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan tü-

ründe 55 puandan az olmamak koşuluyla, Senato kararı ile belirlenecek Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime giriş sınav puanına sahip olmaları ve bu ko-
şula sahip olan adayların, açılmış olan doktora programları için Üniversite tarafından yapılan
duyuruda belirtilen süre içinde Enstitüye başvurmaları gerekir.
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b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri bir puan olması ve başvurdukları programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla, Senato kararı ile belirlenecek Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime giriş sınav puanına sahip olmaları
gerekir. Başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime
giriş sınav sonucu yerine, Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban
puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğer sınav puanı da kabul edilir.

c) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, lisansüstü eğitime
giriş sınav puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya yü-
rütülme esasları Senato tarafından belirlenecek mülakat sonucu ile lisans/yüksek lisans not or-
talaması da Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenecek oranlarda değer-
lendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne
dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Kuvvet Komutanlıklarına ve kamu kurumlarına tahsis edilen kontenjanlar için mü-
racaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak
olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans öğrenimi görenler yüksek lisans de-
recesine sahip sayılır.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime giriş sınav
puanı %50'den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî lisansüstü eğitime giriş sınav puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. Merkezî lisansüstü eğitime giriş sınavına eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim
Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. Başvuruda ibraz edilen geçerli yabancı dil notlarından yüksek olanı değerlendir-
meye alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, öğretimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine
sahip olmaları gerekir.

(6) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek
düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile
yapılır ve genel ilanda duyurulur.

(7) Daha önce ilan edilmiş bulunan kontenjanlar, genel başarı notu dikkate alınarak en
yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Başarılı sayılmak için Senato kararı
ile bir alt puan sınırı konulabilir. Bilimsel değerlendirme sınavına ve mülakata katılmayan aday
başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Süre
MADDE 20 – (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. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci-
lerle ilgili esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(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 yüksek-
öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 21 – (1) Doktora programında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci

için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atar.
Öğrenci, tez danışmanını değiştirmek istediğinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına danışman
değişiklik formu ile başvurur. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına önerir. Tez konularının
seçiminde, Rektörlük tarafından Enstitü Müdürlüklerine bildirilen, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Danışma Kurulunun tavsiye ettiği ve Enstitü Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı
başında belirlenen öncelikli alan, problem ve araştırma yöntemleri dikkate alınır. Tez danışmanı
tez konusu ile ilgili görüşünü bildirirken öğrencinin de görüşünü alır. Enstitü Anabilim Dalı
kararı ile ilgili Enstitüye iletilen tez danışmanı ile tez konusu önerisi, kredili dersler ile seminer
dersini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortala-
masını tutturan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Enstitüde kadrolu ya da geçici olarak görevli ve Senatonun belirle-
yeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitüde belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Bu durumda, Enstitü Müdürlüğünce, üniversiteden görevlendirilecek başka öğretim
üyesinin bağlı bulunduğu Rektörlüğün yazılı oluru alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu
dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinin alındığı dönem sonundan önce tezini savuna-
maz. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci ise takip eden dönemden
önce tezini savunamaz.

(4) Tez danışmanı atanan her öğrenci için danışmanı tarafından uzmanlık alan dersi açı-
lır. Uzmanlık alan dersinin uygulanma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından
belirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Doktora programında, öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 kredi üzerinden 3,00'dan daha az olamaz.
(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek tarih aralıklarında
bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Öğrencinin yeterlik sınavına başvuru süreci Senato tarafından belirlenir. Ancak yük-
sek 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.

(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite sınavı doğrudan yapabileceği gibi; farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyelerinden oluşan sınav jürileri de
kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. İlgili Enstitü anabilim dalı üçü Üniversite dışından olmak üzere en az yedi
kişilik yeterlik jüri önerisini Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu bu öneri
içinden jüriyi teşkil eder. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Ku-
rulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Yeterlik sınavı toplantıları Enstitünün kadrolu öğretim elemanları ile kayıtlı lisansüstü öğren-
cilerinden oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üze-
rinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olama-
yan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, talebi
durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınava Enstitü tarafından oluşturulan görüntülü
konferans sistemi üzerinden katılabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Anabilim Dalı Baş-

kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi ara-
sından, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından seçilen danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Anabilim Dalı Başkanlığının önereceği jüri adayı
sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunması ile takip eden tez izleme sınavları tez izleme komitesi tara-
fından yapılır. İkinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman komite toplantılarına
katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Anabilim Dalı Başkan-
lığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili olarak kabul, düzeltme
veya red kararlarından birini salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

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

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

(5) Tez önerisi savunması sonucunda kabul edilen tez konusu, Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile kesinleşir.
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(6) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan
fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava Enstitü tarafından oluşturulan görüntülü
konferans sistemi üzerinden katılabilir.

Tez izleme sınavları
MADDE 25 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
Kural olarak, iki tez izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-
lenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati; jüri üyelerine ilan edilmek üzere sınav tarihinden
yedi gün önce, Enstitüye, tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmiş bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün
ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(5) Tez izleme komitesi tez izleme sınavları sırasında tez konusu değişikliğine kanaat
getirirse, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde, öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı tarihini iz-
leyen altı ay içerisinde, yeni tez konusu için tez önerisi savunma sınavına girer. Tez izleme ko-
mitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi savunmasından ve en az üç
tez izleme sınavından başarılı olmak zorundadır. Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi içinde
rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı
başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan
fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava Enstitü tarafından oluşturulan görüntülü
konferans sistemi üzerinden katılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programında öğrenim gören bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin sa-
vunma jürileri teşkil edilmez.

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

(3) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce, doktora tez çalışmasından
yayın üretme şartı aranıp aranmayacağı veya tez çalışmasından yayın üretmeye ilişkin koşullar
Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Öğrenci, tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin danışman onayını aldıktan sonra, tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
tezi, tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak şekil yönünden inceler ve teze iliş-
kin intihal yazılım programı raporunu alır. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Şekil ve bilimsel etik yönünden savunmaya hazır bulunan tez, savunmaya hazırlan-
ması için öğrenciye bildirilir. Ardından tez için bir tez savunma jürisi belirlenir. İntihal raporu,
danışmana ve belirlenen jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tez savunma jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere da-
nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
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Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğre-
tim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri
üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde top-
lanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(7) Öğrenci, tezin birer nüshasını tez savunma tarihinden en az on beş gün önce jüri
üyelerine ulaştırmaktan sorumludur.

(8) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenir ve ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en geç yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar Anabilim Dalı Başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi
gün önce jüriye tezini teslim eder. Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez sa-
vunma sınavına katılmayan ya da bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin

ikinci fıkrasında belirtilen azami sürenin dolması halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın

Senato tarafından onaylanmış ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmiş adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin birer kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına, Üniversitede oluşturulacak tez veri bankasına ve talep edildiği takdirde Bakanlığa
gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Genel başvuru koşulları
MADDE 28 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri için uygulanacak olan

genel başvuru koşulları şunlardır:
a) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya bir yükseköğretim ku-

rumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak.
b) Enstitüde yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değer-

lendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.
c) Erkek öğrenci adayları için askerlikle ilişiği olmamak.
ç) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af

kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C.
Anayasasının 76 ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak.

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olmamak.

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
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(2) Lisansüstü öğretim programlarına başvuru için gerekli olan diğer koşullar ve istenen
belgeler Enstitü Kurulu kararı dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü sertifika ve kurs programla-

rına kabulüne ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından
belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun teklifi ve
Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Üniversite bünyesinde bulunan Enstitüler de dâhil olmak üzere diğer bir yükseköğ-
retim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel ağırlıklı
not ortalaması en az 3,00 olan başarılı öğrenciler, tez danışmanının yazılı onayını almak, süresi
içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, Enstitüde yürütülen lisansüstü programlara ya-
tay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(3) Anabilim Dalı Başkanlığı yatay geçiş başvurusunu değerlendirir, öğrencinin mevcut
şekliyle kabulü, tez konusunun değiştirilmesi veya ilave ders alınması yönündeki görüşünü
Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca alınan kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki
ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı, ilave ders alıp almayacağı ve tez konu-
sunun değiştirilmesine ilişkin hususlar, tez danışmanının ve ilgili Anabilim Dalı Başkanının
görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci yatay geçiş yaptığında Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenen şartları kabul etmiş sayılır.

(5) Diğer kurumda alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliliği kabul edi-
len, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğ-
rencinin not çizelgesine Enstitüde uygulanan kredi karşılığıyla geçer.

(6) Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler gerektiğinde, Enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına tâbi tu-
tulurlar.

(7) Hangi anabilim dalından, hangi anabilim dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay
geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun tek-
lifi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

(8) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

(9) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin diğer hususlar Senato tarafından dü-
zenlenir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 31 – (1) Lisans derecesiyle doktora programına başlamış ve en az yedi dersini

başarmış bulunan öğrenciler, talep ettikleri takdirde, Enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programı tez aşamasına geçiş yapabilirler.
Bu durumdaki öğrencilerin varsa eksik dersleri, kredileri/Avrupa Kredi Transfer Sistemi kre-
dileri tamamlatılır. Doktora programından yüksek lisans programına geçişte öğrenci kontenjanı
şartı aranmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Bir yükseköğrenim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyen kişiler, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı
yeterliliği ve eğitim-öğretim sisteminin uygunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurulmak
koşuluyla, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğ-
rudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulüne ilişkin diğer usul ve esaslar Senato tarafın-
dan belirlenir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere diploma verilmez, bunun yerine izle-
dikleri dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösterir bir belge verilir.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlarda uygulanacak

olan her türlü giriş sınavlar, ders sınavları, taban puanları, başarı koşulları ve bitirme sınavlarına
ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yö-
netmeliği ile belirlenir.

Ders saydırma
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin yatay geçiş sureti ile daha önceki lisansüstü programın-

dan veya özel öğrenci statüsü ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı
ve başardığı lisansüstü dersleri saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten
muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir. Gerek yüksek lisans programlarında, gerekse doktora programlarında bir yarıyılda say-
dırılabilecek ders sayısı 1/2 oranından fazla olamaz.

Kredi transferi
MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan

önce, son beş yıl içinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı
lisansüstü derslerden yeni kabul edildiği bilim alanı ile ilgili olanlar, Senatonun belirleyeceği
esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edeceği lisansüstü programa
transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam
kredinin yarısını geçemez.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sa-
yılan krediler, doktora programına transfer edilemez.

(3) Herhangi bir lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan kre-
diler, yüksek lisans/doktora programına transfer edilemez.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dilde tez yazma
MADDE 36 – (1) Enstitülerde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Yüksek lisans ve doktora

tezleri Türkçe yazılır. Ancak, Enstitülerin bilimsel gelişiminin sağlanması, evrensel bilgi pay-
laşımı ve akademik görünürlüğün arttırılması maksadıyla, Enstitü Kurulunun teklifi ve Sena-
tonun onayıyla Yükseköğretim Kurulu bilgilendirilerek, yabancı dil destekli lisansüstü program
açılabilir. Yabancı dilde açılan programlara başvuruda aranacak yabancı dil başarı taban puan-
ları Senato tarafından belirlenir.

(2) Türkçe programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler ve misafir askeri per-
sonel, danışmanlarının talebi, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu-
nun onayı ile tezlerini, Senato tarafından belirlenecek yabancı dillerin birinde yazabilirler. Tezin
yabancı dille yazılmasına ilişkin olarak danışmanın ve jüri üyelerinin sahip olması gereken ko-
şullar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı dilde yazılan tezlerin tez önerileri, tez izleme raporları ve savunmaya gire-
cek tez metinleri Türkçe ve tezin yazıldığı yabancı dilde hazırlanır. Sözlü sınavlar ve oturumlar
tezin yazıldığı yabancı dilde icra edilir. Yabancı dilde hazırlanan tezlerin tez önerilerinin, tez
izleme komitesi raporlarının ve savunmaya girecek tezlerinin, her bir bölümünün ikişer sayfa-
dan az olmayacak Türkçe özetleri, ilgili komite toplantısı öncesinde, jüri üyelerine dağıtılır.
Tamamlanan tezin en az beş sayfalık genişletilmiş özetinin ciltlenmiş tezde yer alması gerekir.

(4) Yabancı dilde tez yazımına ilişkin diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, adayların eksikliklerini

gidermek amacıyla esasları bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.
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(2) Bu programa alınacak öğrenciler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, aday-
ların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü prog-
ramların yapısı değerlendirilerek Enstitü Yönetim Kuruluna önerilir ve bu Kurul tarafından
belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin bilimsel ha-
zırlık dersleri lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programında
alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin bilimsel hazırlık
dersleri lisans veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Lisans ders sayısı ikiyi aşamaz. Bu ders-
ler, doktora programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(5) Bu programdaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programından ders
alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan derslere devam zorunludur.

(7) Herhangi bir dersten başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı verilmez ve öğrencinin
kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

Yaz öğretimi uygulamaları
MADDE 38 – (1) Yaz öğretiminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enstitü Ku-

rulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 39 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olanlar da

dâhil olmak üzere tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri, her yarıyıl için yıllık faaliyet tak-
viminde belirtilen tarihlerde ders kaydı yaptırmak suretiyle kayıt yenilemek zorundadır. Bunun
için öğrenciler, yıllık faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde, o yarıyıl için Enstitü Kurulunca
açılması kararlaştırılan dersler arasından programlarını, danışmanları ile birlikte belirleyerek,
Enstitüye teslim ederler. Bu işlemler tamamlanmadan, öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.
Çevrimiçi kayıt sistemi bulunduğu hallerde, öğrencinin sisteme girmek suretiyle ders kaydını
yapması ve danışmanın onaylaması yeterlidir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci, ders kaydını
bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, ders kaydını yıllık faaliyet takviminde
belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği
takdirde, öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta içinde mazeretli olarak kayıt yaptırabilir.
Bu süre içinde de ders kaydını yaptırmayan öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen
yarıyıl başında kaydını yaptırır. Ders kaydını yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre, öğrenim
süresinden sayılır. Bu sürede de kaydını yaptırmayan öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.

(3) Daha önceki yarıyıllarda zorunlu derslerden başarısız olanlar, bu dersleri tekrarla-
mak zorundadırlar. Seçmeli derslerde başarısız olanlar ise, danışmanın uygun görmesi ve Ens-
titü Yönetim Kurulunun onayı ile farklı kredili seçmeli dersler alabilirler. Zorunlu derslerin
kaldırılması durumunda, bu derslerden başarısız olanların ders tekrarlama usul ve esasları Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 40 – (1) Lisansüstü öğrencileri, yarıyılın derslerinin başlangıcından itibaren

Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen takvim çerçevesinde danışmanın onayını da alarak,
o yarıyılın öğretim programında mevcut başka dersleri programlarına ekleyebilir veya aldıkları
bazı dersleri bırakabilirler.

Ders tekrarı
MADDE 41 – (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler,

başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak, seçmeli dersleri tekrarlamak veya ilgili Ana-
bilim Dalı Başkanlığınca seçmeli derslere eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.
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Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları zorunlu veya seç-
meli dersleri tekrarlayabildikleri gibi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığınca başarılı oldukları
seçmeli derslere eşdeğer kabul edilen farklı seçmeli dersleri Enstitü anabilim dalı başkanlığının
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile alabilirler.

Kayıt dondurma
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla iki

yarıyıl dondurulabilir. Doktor ve uzman psikolog raporuyla tespit edilmiş psikiyatrik ve psi-
kolojik bozukluklar nedeniyle, tüm öğrenim süresi içinde en fazla dört yarıyıl kayıt donduru-
labilir. Dört yarıyılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınır ve inceleme sonu-
cunda öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilenlerin, Enstitüden kayıtları silinir.

(2) Öğrenci kayıt dondurma süreleri içinde izinli sayılır. Bu süreler zarfında öğrenciye
giremediği uygulama ya da yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu
ve mazeret sınavları açılmaz; öğrencinin giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.
Öğrenci mazereti sebebiyle kaldığı yerden öğrenciliğine devam eder.

Tez, seminer, proje ve uygulama metinlerinin muhafazası
MADDE 43 – (1) Tezlerin iki nüshası, Enstitü ve Üniversite kütüphanelerinde sürekli

olarak saklanır. Tezlerin Enstitü dışındaki kurum ve kuruluşlara dağıtım şekli ve dağıtılacak
miktarlar Enstitü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan listeye uygun yapılır.

Öğrencilerin özlük hakları
MADDE 44 – (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programları, bu

programlara kuvvet komutanlıkları ve diğer kamu görevlileri için belirlenmiş kontenjanlar kap-
samında seçilen öğrenciler için ücretsizdir. Özel öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 7 nci ve
46 ncı maddelerine göre her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda katkı payı yatırmaları
gerekir. Sivil ve kendi nam ve hesabına öğrenim gören asker öğrenciler için, öğrenci katkı pay-
larının yatırıldığına dair banka ödeme makbuzu Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmeden öğren-
cinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Bakanlar Kurulunca her eğitim yılı için alınan karar gereği,
öğrencilerden alınacak katkı payı Devlet tarafından karşılanabilir.

(2) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme ihtiyaç süresi so-
nunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile
malzeme için ilgililer hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Disiplin
MADDE 45 – (1) Enstitüde lisansüstü öğrenim gören sivil öğrenciler için 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Enstitüde lisansüstü öğrenim gören yabancı öğrenciler açısından Türkiye ile yabancı
öğrencinin uyruğunda olduğu ülke arasında akdedilen ikili anlaşma hükümleri saklıdır.

Enstitüden çıkarılma
MADDE 46 – (1) Enstitüde lisansüstü öğrenimlerine başlamadan önce veya öğrenim-

leri esnasında, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen başvuru koşulları kapsamında
yer alan suçlardan dolayı mahkûm olmuş asker ve sivil öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Enstitüde eğitim ve öğretim görmekte olan öğrencilerden, öğrenimleri esnasında
genel ve özel kayıt-kabul şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların, Enstitü Yönetim Ku-
rulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı üzerine Enstitü ile ilişikleri kesilir.

Ayrılma
MADDE 47 – (1) Enstitüden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenci dilekçe ile Enstitü

Müdürlüğüne müracaat eder. Ayrılma ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararının Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Aynı anda birden fazla lisansüstü programa devam etme
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin
ilişiği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler
MADDE 49 – (1) Enstitü Kurulunca belirlenen nedenlerle öğrenimine ara vermek zo-

runda kalan veya öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların
ortaya çıkması hâlinde, öğrenciye, danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun
görmesi şartıyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
bir yıla kadar izin verilmesi Bakanlığa teklif edilir. Zaruri hâllerde, danışmanın talebi, Enstitü
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine, bu sürenin bir yıl daha uzatılması aynı usulle teklif
edilebilir. Teklifin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda öğrencinin bu izni, karar tarihini
takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, takip eden ilk yarıyılda Ana-
bilim Dalı Başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Yönetim Kuruluna başvurarak kaydını yenilemek zo-
rundadır.

(2) Lisansüstü öğretim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nede-
niyle süresi içinde öğrenimini tamamlayamadan geri dönenler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlı-
ğının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) İzin süresi sonunda dönmeyenlerin veya kaydını yenilemeyenlerin, Enstitü ile ilişiği
kesilir.

Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi ve sıkıyönetim hali
MADDE 50 – (1) Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi ve sıkıyönetim hallerinde,

Milli Savunma Bakanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim görenlere, daha
sonra uygulanacak öğretimin ilke ve esasları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Misafir askerî personel
MADDE 51 – (1) Misafir askerî personelin Üniversiteye kabul edilmeleri, Bakanlığın

muvafakati ile ikili antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Enstitüye alınacak per-
sonelin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili antlaş-
malarda düzenlenir.

(2) Misafir askerî personelin; eğitim ve öğretim süresine ilişkin hususlar ikili antlaş-
malara göre yürütülür.

(3) Misafir askerî personel için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Üniver-
site tarafından belirlenir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince,

20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler
hakkında 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Gü-

venlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerde uygulanacak
ölçme ve değerlendirme ile ilgili esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü

hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitüleri ve onlara bağlı eğitim-öğretim
ve araştırma birimlerinde uygulanacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kap-

samında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi
Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerin alt

akademik birimlerini,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi: Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt

içinde ve yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim
kurumundan diğerine transferini sağlayan kredi sistemini,

c) Enstitü: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü hariç Milli Sa-
vunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
Enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

e) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir rapordan
oluşan çalışmayı,

f) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,
ğ) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde asgari 14 haftalık eğitim-öğretim süresi ile yarıyıl

içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Giriş sınavları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına giriş sınavları, Milli Savunma

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yüksek lisans ve doktora
başvuru esaslarına uygun olarak düzenlenir.

Sınav komiteleri ve jürileri
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının giriş, yeterlilik, tez önerisi,

tez izleme ve tez savunma sınavları için oluşturulacak sınav komiteleri ve jürilerinin işleyiş
usulleri, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen
yüksek lisans ve doktora başvuru ve yürütme esaslarına uygun olarak düzenlenir.

Dersler
MADDE 7 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya

seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi üze-
rine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, Anabilim
Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan prog-
ramdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

5 Şubat 2018 – Sayı : 30323                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim
Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler
çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak
ilgili kurulun teklifiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin
kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile
açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faali-
yetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen
ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

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

(5) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışman
atanmamışsa danışmanlık görevi danışman atanıncaya kadar, ilgili Anabilim Dalı Başkanı ta-
rafından yapılır.

Derse devam oranı ve koşulları
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara devam esastır. Derse devam oranı teorik ders-

lerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav
ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ilgili öğretim üyesi tarafından
yoklama alınarak takip edilir.

Ders sınavları ve başarı koşulları
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlarla

ve yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır.
İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri ya da her ikisi ödev, proje, araştırma ve/veya
öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi veya benzeri uygulama çalışması biçiminde ya-
pılabilir. Uzmanlık alan ve seminer derslerinde ise dönem sonunda yeterli veya yetersiz notu
ile değerlendirilir.

(2) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak her yarıyılda her kredili dersten asgari bir
ara sınav yapılır. Yarıyıl sonunda dersin bütünü ile ilgili bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Sınav
notları 100 tam puan üzerinden verilir. İlgili Enstitü anabilim dalı başkanlığı ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenci, maze-
retini üç gün içinde belgelemek koşuluyla, mazeret sınavına alınır. Dönem projesi, staj, saha
çalışması, laboratuvar, proje çalışması, sunum ve benzeri derslerde Enstitü Kurulu kararı ve
Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.

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

(4) Yarıyıl sonu başarı notunun tespitinde ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanları öğ-
retim elemanının belirleyeceği oranlarda hesaba katılır. Yarıyıl sonu sınav puanının yarıyıl sonu
başarı notuna katkısı yüzde elliden daha az olamaz. Gerek yarıyıl sonu sınav notu gerek yarıyıl
sonu başarı notu olarak her ders için yüksek lisansta 65’ten, doktorada 75’ten az olmamak ko-
şuluyla Enstitü Kurulunca belirlenmiş olan taban notuna ulaşılmış olması gerekir.

(5) Bir programda aynı yarıyıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları
aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca Cumartesi ve/veya Pazar günleri ve/veya hafta içinde
ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(6) Sınavların düzeni Enstitü Müdürlüklerince sağlanır. Öğrenci sınavlarda Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(7) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
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Lisansüstü öğretim mazeret sınavları
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen bütün lisansüstü öğretim sınav ve değer-

lendirmelerinin mazeret sınavları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Birinci derece ve bakmakla yükümlü olduğu akrabalarının ağır hastalığı veya ölüm-

leri, bunların doğrudan etkilendiği yangın, zelzele, kaza gibi beklenmeyen hâller ve doğal afet-
ler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi
alma nedeniyle ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan ve mazeretini belirten bir di-
lekçe ile başvuruda bulunan öğrencilere, katılmadığı tez savunması sınavları dâhil olmak üzere
bir mazeret sınavı hakkı verilir. Burada belirlenen mazeretler dışında bir nedenle herhangi bir
sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır notu verilir.

b) (a) bendinde yer alan mazeretler dışında sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeret-
lerini belirten belgeyle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Mazeretler, Enstitü Yönetim
Kurulunda görüşülerek uygun olup olmadığına karar verilir. Mazeretleri uygun bulunan öğ-
renciler mazeret sınavlarına girebilirler. Aksi hâlde mazeretsiz sınava girmemiş sayılırlar.

c) Mazeret sınavlarının uygulama usul ve esasları, Enstitü Yönetim Kurulunca karar-
laştırılır.

Lisansüstü öğretim programlarında uygulanan derslerin taban notları, başarı
harfleri ve not aralıkları

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin kredili ve kredisiz dersler ile uygulamalardaki başarıları,
yarıyıl bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

(2) Enstitüde lisansüstü öğretim için 100 üzerinden verilen başarı notları aşağıdaki çi-
zelgeye göre harfli nota dönüştürülür:

Harf Notu Başarı Notu Başarı Derecesi Puanı
AA 4,00 Pekiyi 90-100
BA 3,50 İyi-Pekiyi 85-89
BB 3,00 İyi 80-84
CB 2,50 Orta-İyi 75-79
CC 2,00 Orta 65-74
DC 1,50 Zayıf 58-64
DD 1,00 Çok zayıf 50-57
FF 0,00 Geçmez 49 ve altı
MU -- Muaf --
GR 0,00 Girmedi 0,00
DZ 0,00 Geçmez 0,00
YT -- Yeterli/Başarılı
YZ -- Yetersiz/Başarısız
(3) Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğ-
rencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.
Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye başarı notu olarak “GR” verilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 12 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam krediye bölünmesi yolu
ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ şeklinde gösterilir. Uz-
manlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yürütülür.
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(5) Dönem projesi ve tez çalışması kabul, ret veya düzeltme şeklinde olur ve not orta-
lamasına katılmaz.

(6) Öğrencilerin mezuniyet sıralama puanının derecelendirilmesi aşağıdaki şekilde ya-
pılır:

Başarı Puanı Yüksek Lisans Başarı Puanı Doktora
3.50-4.00 Pekiyi 3.50-4.00 Pekiyi
3.00-3.49 İyi 3.00-3.49 İyi
2.50-2.99 Orta 2.99 ve altı Başarısız
2.49 ve altı Başarısız
Avrupa Kredi Transfer Sistemine ilişkin hususlar
MADDE 13 – (1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi ders kredileri bu Yönetmeliğin 7 nci

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ders kredileri için belirlenen esaslara uygun olarak he-
saplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabil-
mesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmalarını kapsayacak şekilde, Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir
ve Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Öğrencilerin not dönüşüm işlemleri bu Yönetmeliğe uygun olarak, Avrupa Kredi
Transfer Sistemi not dönüşüm tablosu ile yapılır.

(4) Uluslararası öğrenci hareketliliği kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenci-
lerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştü-
rülerek, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, öğrencinin not belgesine
(transkript) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) Yarıyıl sonu ders notları, en geç bir ay içinde ilan edilir.
(2) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez.

Öğrenciler, sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde
Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi
hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate
alınmaz. Dersin öğretim üyesi itirazı reddederse öğrenci itirazını üç gün içinde yenileyebilir.
Bu durumda Enstitü Müdürü, ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araş-
tırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde
öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Sınav evrakının muhafazası
MADDE 15 – (1) Her türlü sınav evrakının birer nüsha orijinal soru metni, cevap anah-

tarları, cevap kâğıtları ile uygulamalı sınavlara ait tutanaklar, Enstitü bünyesinde görevlendi-
rilecek idari birim tarafından iki yıl süreyle saklanır, bir ay içinde usulüne uygun olarak imha
edilir.

(2) Gerek görülen sınav evrakının saklanma süreleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
uzatılabilir.

Uzaktan öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim ve ölçme-de-

ğerlendirme esasları, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeli-
ğinde belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/276 

Adet Gereği Açıkta BırakılmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 

19/09/2017 tarih ve 2013/276 esas, 2017/504 karar sayılı ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması kararı verilen Celal ve Aysel kızı 01/09/1993 Kırıkkale doğumlu Sanık Ümmühan 

MAYALI'nın sabit ikameti olmadığından, sanığın yokluğunda verilen Mahkememizin l9/09/2017 

tarih ve 2013/276 esas, 2017/504 karar sayılı ilamı tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilanen tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup ilan olunur. 115 

—— • —— 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: : 2015/390 

Karar No. : 2017/637 

Sanık : SADET NAZLIOĞLU - Mustafa ve Halime kızı, 27.11.1975 Altınözü 

D.lu., Hatay Ġli, Altınözü Ġlçesi Karsu Köyü Nüf. kayıtlı. Adresi 

Meçhul. 

Suç : Dolandırıcılık 

Suç yeri  : Hatay/Merkez 

Suç tarihi  : 12.02.2015 

Karar Tarihi  : 06.07.2017 

Kanun maddesi  : 5237 S.Y. 157/1 maddesi 

Verilen ceza : 1 Yıl 3 ay hapis, 6000 TL adli para cezası. 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 183 

—— •• —— 
Van 1. Çocuk Mahkemesinden: 

Esas No: 2017/403  

Basit Yaralama suçundan sanık Seyid Ali HÜSEYĠNĠ hakkında mahkememizde açılan 

kamu davasının yapılan yargılaması sırasında: Yakup ve Mahsuman oğlu 01.01.1997 Afganistan 

doğumlu SAYĠD ALÎ HÜSEYĠNĠ'nin kemik yaĢının 20 yaĢın üzerinde olduğunun tespit 

edilmesiyle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26. Maddesi uyarınca yargılama yapma 

görevinin genel mahkemede olduğu anlaĢılmakla: 05.12.2017 gün ve 2017/403 Esas, 2017/211 

Karar sayılı kararımızla MAHKEMEMĠZĠN GÖREVSĠZLĠĞĠNE, Suça Sürüklenen Çocuk 

hakkında yargılama yapılması amacıyla dosyanın Van Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine 

gönderilmesine karar verilmiĢ olup yabancı uyruklu olan sanığın Türkiye'de sabit adresinin 

olmaması nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleĢeceği ilan olunur. 111 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAĞ SOĞUTUCUSU-EġANJÖR SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/43243 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 16 adet Yağ Soğutucusu-EĢanjör teknik Ģartname ve 

teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20/02/2018 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

20/02/2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır./ 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1047/1-1 

—— • —— 
125 GR. TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

4.500.000 adet 125 gr. Tomurcuk Çayı Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından (RĠZE) 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.02.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 961/1-1 
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400 METRE TARAKLI KÜSPE TRANSPORTU ZĠNCĠRĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

400 Metre Taraklı Küspe Transportu Zinciri Temini, T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım 

Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/38360 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 400 Metre Taraklı Küspe Transportu Zinciri Temini 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER FABRĠKASI'na 

bağlı Makina Fabrikası 

c) Teslim tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 45 takvim günü  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/02/2018 Cuma Günü - Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 960/1-1 
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BURSA KARACABEY ĠLÇESĠNDE BULUNAN TAġINMAZ ÜZERĠNE  
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Bursa Ġli, Karacabey ilçesi, TavĢanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² 

yüzölçümlü taĢınmazın kat karĢılığı inĢaat iĢi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 36.000,00 TL tutarında geçici teminat 

vereceklerdir. 
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğünden, ―TavĢanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kat: 1 No: 1 
Karacabey/BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığından, ―Odunluk Mah. 
Liman Cad. No: 17 Kızılay Plaza BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Bursa ġube BaĢkanlığından 
250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.02.2018 günü saat 11:00’e kadar ―TavĢanlı Mah. 

Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Karacabey 
ġube BaĢkanlığı Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 01.03.2018 günü saat 14:00’de ―Bandırma 
Yolu 1. Km. Karacabey/BURSA‖ adresindeki Karacabey Ticaret Borsası toplantı salonunda 
açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1075/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır.  

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 
ANABĠLĠM DALI/ 

BĠLĠM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum/Perinatoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları/ Çocuk 
Kardiyolojisi 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Ġç Hastalıkları/ Tıbbi 

Onkoloji 
Doçent 1 

 
Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 
1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 
olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 
(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 86-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 
1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 
olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 
(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 738/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim dalları ile unvan ve koĢulları 

belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 05 ġubat - 19 ġubat 2018 tarihleri arasında aĢağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvurular kadronun 

ilan edildiği birime yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici 

herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. 

maddesinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, 

doktora belgesi, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi 

Katılım Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak 

adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgesi‖ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde 

geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini 

takiben baĢvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi 

Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik 

puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu Akademik Etkinlik 

puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web 

adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Yardımcı Doçentlik kadro baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları 

yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin 

ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek 

teslim edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

FAKÜLTE/ANABĠLĠM DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

TIP FAKÜLTESĠ 

Göz Hastalıkları Yrd. Doçent (Ġngilizce) (1)(2) 1 

Nöroloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(3) 1 
 
AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir. 

2 - Mikroinsizyonel glokom cerrahisi ve OCT-anjiyografisi konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

3 - Noninvaziv beyin stimulasyonu ve klinik EMG alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 1071/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hasenat Ġslam Ġlimleri Ġhya Vakfı. 

VAKFEDENLER: Hasan Kavak, Ahmet Çoban, Muhittin ÖdemiĢ, Sami BaĢ, Süleyman 

Kavak. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO'SU: 

Ġstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.01.2018 tarihinde kesinleĢen 10.10.2017 tarihli ve 

E: 2017/295, K: 2017/560 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bütün tahsil kademelerindeki talebelerin, yetiĢmeleri hususunda aynî 

ve nakdî yardımda bulunmak, burslar vermek, Kur'an-ı Kerimin iyi öğrenilmesini sağlamak 

amacıyla var olan mevzuat dahilinde; hafızlık kursları, kıraat kursları, Arapça kursları açmak ve 

vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢbinTürkLirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Hasan Kavak, Ahmet Çoban, Muhittin ÖdemiĢ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Mütevelli heyetçe 

belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1064/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Nusaybin Süryani Mor Melki Vakfı 

VAKFEDENLER: Aziz Çelik, Dimit Çınar, Ġbrahim Diri, Sabri Akbaba, Sefer Bileçen, 

Yahkup GümüĢ, Yokun Unval 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Mardin  

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/01/2018 tarihinde kesinleĢen 24/10/2017 tarihli ve 

E: 2017/189, K: 2017/505 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Mardin ve ilçelerinde bulunan Süryanilerin inançları doğrultusunda 

ibadetlerini en iyi biçimde yapabilmelerinin din görevlileri ve yetkilerinin eğitim, bakım ve 

yetiĢtirilmelerinin yoksul ve yetenekli gençlerin eğitim ve öğretim ile çalıĢma olanaklarının 

sağlanması ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Aziz Çelik, Sefer Bileçen, Yahkup GümüĢ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Mardin Ġli Midyat 

Ġlçesinde bulunan Mor Gabriel Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1065/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Türk ve Çin Strateji Siyaset Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı  

VAKFEDENLER: Hüseyin AltaĢ, DilĢat AtuĢ, Burcu SırataĢ, Serkan Özyürek, Ömer Sülyak 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL  

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.2017 tarihinde kesinleĢen, 27.10.2017 tarihli 

maddi hatanın düzeltilmesi kararı, 27.10.2017 tarih ve E: 2017/430, K: 2017/420 sayılı kararı  
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VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mevcut 

politik, stratejik, sosyal, kültürel ve ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesi ile kuvvetlendirilmesi; her 

alanda güçlü ve sürekli bir iĢbirliğinin oluĢturulması; strateji, politika, ticaret, sanayi ve diğer 

bilim alanlarında karĢılıklı olarak var olan potansiyelin daha iyi değerlendirilerek ülkelerin 

birbirine daha çok yakınlaĢmaları, barıĢ ve huzur ortamının güçlenerek devamlılığının 

sağlanmasıdır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (AltmıĢbinTürkLirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Hüseyin AltaĢ, DilĢat AtuĢ, Serkan Özyürek 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan mal varlığı vakıfla benzer amaçlı bir vakfa intikal eder.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1066/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Ġmes Eğitim DayanıĢma ve YardımlaĢma Vakfı (ĠMES Vakfı). 

VAKFEDENLER: Kemal AKAR, Abdullah ARSLAN, Süheyl ERBOZ, Ġrfan KÜÇÜKAY, 

Musa KANITOĞLU, Ömer DALGAKIRAN, Mehmet Ali DAĞISTAN, Yakup ÖZTÜRK, Mahmut 

YELMĠ, Levent TAġ, Ayhan KILAVUZ, Murat YAĞCI, Mücahit SÖNMEZ, Ahmet TOKKAN, 

Ahmet ġAHĠN, Cevat YAMAN, Direnç ÖZDEMĠR, Süleyman AKAR, Nazif Niyazi, ÖZTÜRK, 

Kerim ÇOLAKOĞLU, Ahmet ÇINAR, Menderes AKAR, Ġslam KANITOĞLU, Mesut SĠPAHĠ, 

Hasan KABACA, Mehmet ReĢit GÖĞÜġ, Zekai Arsev ÖZALP, Hasan SEVĠLĠR, Ġsmail ġĠġMAN, 

Ahmet ERĠLLĠ, Adnan KOÇAK, Mustafa ZORLU. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/12/2017 tarihli ve E: 2017/137, 

K: 2017/474 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelikli olarak, S.S. Ġmes ĠĢletme Kooperatifi üyeleri ile Ġmes Sanayi 

Sitesi’nde, çalıĢmaları, insan iliĢki ve meziyetleri ile maruf, ancak zaruret içinde olan kiĢiler ile 

bunların eĢ ve çocukları olmak üzere, yeterli imkanlardan yoksun ve fakat çevresi, ülkesi ve 

vatanına bağlı, yetenekli ve çalıĢkan, eğitim ve öğretim kurumlarının her kademesinde okuyan 

veya okumaya hak kazanmıĢ bulunan öğrencilere, yurt içinde ve yurt dıĢında burs, nakit, araç, 

gereç, kitap, kırtasiye, giysi ve diğer ayni yardımlarda bulunmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.600,00 TL (AltmıĢbeĢbinaltıyüz) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Kemal AKAR, Abdullah ARSLAN, Süheyl ERBOZ, Kerim 

ÇOLAKOĞLU, Mehmet Ali DAĞISTAN. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiye Bilançosu 

ile tespit edilen mal ve haklar, Kızılay’a veya Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir baĢka kuruluĢa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1067/1-1 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 

 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 

 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 

 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 

 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 

 



5 ġubat 2018 – Sayı : 30323 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 
 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 5 Şubat 2018 – Sayı : 30323

Sayfa

1

7

24

29

30

33

37

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

— Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

— Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme 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.


