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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve

Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bi-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yapay zeka ve veri biliminde yenilikçi araştırma-

geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek, yapay
zeka ve veri bilimi araştırma çalışmalarını ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştür-
mek, bu sayede ülkenin bilim ve teknolojide rekabetçi gücünü artırmak, güçlü bir üniversite-
sanayi-kamu işbirliği ekosistemi yaratarak geliştirilen ileri veri ve yapay zeka teknolojilerini
kamu, sanayi ve topluma ait problemlerin çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine da-
yalı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek, yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkede
her sektörde yüksek seviyede ihtiyaç duyulan veri ve yapay zeka alanında donanım ve yetkinlik
sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını eğitmek, endüstriyel, aka-
demik ve kamu sektörlerine entegre etmek, bunlara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı
faaliyetlerini yürütmek, yapay zeka ve veri bilimi alanında yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerini oluş-
turmak, ortak projeler üreterek ülkeye yaygın fayda sağlayacak sürdürülebilir gelişimi mümkün
kılacak ilgili araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürüt-
mektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yapay zeka ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge

faaliyetleri yapmak, yapay zekanın temel bilim kuramlarını oluşturan istatistiksel makine öğ-
renmesi, derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda te-
mel araştırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar yürütmek.

b) Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemleri, yazılımları ve he-
saplama altyapısını tasarlamak, kurmak ve işletmek, bu amaçla yapay zeka alanında ülkede
referans uzmanlık kaynağı oluşturmak.

c) Üretim, enerji, tarım, uzaktan algılama, otomasyon, sağlık, finans, kamu, güvenlik,
savunma ve benzeri birçok sektör ve sistem içerisinde duyargalardan ve süreçlerden elde edilen
verileri kullanılabilir veri kümelerine dönüştürmek, elde edilen verileri katılımcı kurumlar ve
sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bilgi ve kapasiteye dönüştürmek için gereken veri ana-
lizi, yapay zeka modelleri ve yöntemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmak, tespit, tanıma, ta-
kip, anlam çıkarma, planlama, navigasyon, yapay zeka etmenleri, simülasyon ve oyun tasarı-
mına dayalı senaryo üretimi, karar destek yöntemleri ve benzeri sistemleri geliştirmek ve uy-
gulamaya koymak.

ç) Yapay zeka ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirme suretiyle Mer-
kezin kurucu ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağım-
lılığı azaltan verimlilik artırıcı yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

d) Yapay zeka ve veri bilimi alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını
karşılamak üzere gereken eğitimleri tasarlamak, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve
dersler oluşturmak, akademik tez ve bilimsel yayın üretmek, firmalara ve kamuya yönelik özel
kurslar düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

e) Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve yapay zeka ve veri bilimi alanında
farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve tanıtım faaliyetleri dü-
zenlemek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve yaygın katılımı sağlamak.

f) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zeka ve veri bilimi konularında ortaklıklar
oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin Bilgisayar ve Bili-

şim Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi ba-
şında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet kesintisiz altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Merkez Müdürü yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yar-
dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.
c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
ç) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemlerini hazırlamak.
e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir son-

raki yıla ait çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Birim yöneticilerini belirleyerek Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkez Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Merkez

Müdürünün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye-
lerin yerine yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ile ayda en az bir kere üye tamsayısının
yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Başkan
Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözül-
mesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onay-

lamak.
c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer

ilgili kurumlarla işbirliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.
ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.
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d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.
e) Akademik, teknik ve idari kadrolarda görev yapacak olanları onaylamak.
f) Merkezin uygulama birimlerinin sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.
g) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve

Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğ-
retim üyeleri ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.
Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az
bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılma-
sını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu
alanlarda çalışmalar yapmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Mer-

kezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezde görevlendirilecek teknik, idari ve akademik personel ih-

tiyacı,  Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve işbirliği
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kaynak-
ların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapı-
labilir.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yü-
rütür.

(4) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet,
ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya ku-
rulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların mülkiyet yönetim esasları ise Merkez Yönetim Ku-
rulu kararları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak mutabakatlara göre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile
Üniversitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir.

(6) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında
araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabilir. 

(7) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düze-
yinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları
belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesinin akademik
ve idarî birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesinin yönetimine, akademik
ve idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
176 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Bölüm: Üniversitenin akademik birimlerindeki bölümleri,
c) Bölüm başkanı: Bölümlerin başkanlarını,
ç) Daire Başkanı: Genel Sekreterliğe bağlı Daire Başkanlıklarını,
d) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,
e) Enstitü: Üniversitenin enstitülerini,
f) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,
g) Fakülte Kurulu: Fakültelerin fakülte kurullarını,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,
h) Genel Sekreter: Lokman Hekim Üniversitesi Genel Sekreterini,
ı) Merkez: Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerini,
i) Meslek yüksekokulu: Üniversitenin meslek yüksekokullarını,
j) Müdür: Üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araş-

tırma merkezlerinin müdürlerini,
k) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Öğretim elemanları: Üniversitede ders veren öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve

araştırma görevlilerini,
m) Program: Üniversitenin akademik birimlerindeki programları,
n) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
p) Vakıf: Sevgi Vakfını,
r) Vakıf Yönetim Kurulu: Sevgi Vakfı Yönetim Kurulunu,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetine ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-
sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyeti tarafından, bu Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilen, ilgili
mevzuatta öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti
üyelerinin, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip olmaları ve en az üçte
ikisinin lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş olması gerekir. Devlet üniversitelerinde görev
yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli He-
yetinde görev alabilir. Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan
ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
Mütevelli heyetinin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, Devlet memuru ola-
bilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayaca-
ğına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler
YÖK’e en geç bir ay içinde bildirilir. Mütevelli Heyeti, yetkilerini, uygun gördüğü ölçü ve sü-
reyle Mütevelli Heyeti Başkanına devredebilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Rektör dışındaki Mütevelli Heyeti üyeleri, görev süresi
içerisinde Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınabilirler.

(4) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sun-
maksızın katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi
bir nedenle sona eren üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

(5) Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantıya
katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkanı veya Başkan vekili seçilemez.

(6) Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını top-
lantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği
halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne
uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heye-
tinin raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üye yapar.

(7) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
YÖK üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerine bunun dı-
şında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine
getirmek için Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları
görev giderleri ödenir.

(8) Mütevelli Heyeti yılda en az dört kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mü-
tevelli Heyetini toplantıya çağırabilir. Rektör, Başkandan Mütevelli Heyetini toplantıya çağır-
masını isteyebilir. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir gün önce üye-
lere duyurulur.
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(9) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma anlayışı ve

yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde

araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili

organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve

önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir. Başkanın veya Mütevelli Heye-

tinin çoğunluk kararıyla, özel bilgi gerektiren konularda Üniversite içinden veya dışından kişiler

Mütevelli Heyetine danışman olarak atanabilir. Bu danışmanlar Mütevelli Heyetinde görev

alabilir ve oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir.

Mütevelli Heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanuna göre Mütevelli Heyetinin yetkisinde bulunan konularda gerekli

düzenleyici işlemleri yapmak.

b) Üniversitenin işleyiş ve yönetimini sağlayan strateji, ilke, politika ve planları belir-

lemek.

c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu ve meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim merkezleri, teknoparklar ve benzeri birimler ile fa-

külte ve/veya yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, ön lisans, lisans ve li-

sansüstü programların açılması, kapatılması ve birleştirilmesi hususundaki Senatonun önerisini

inceleyerek kararlar almak.

ç) Vakfın ilgili mevzuat doğrultusunda belirlediği amaçlara ulaşmak için gerekli gör-

düğü ilke kararlarını almak, Üniversite ve bağlı birimlerinde yükseköğretim faaliyetinin mev-

zuata ve bu ilke kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

d) Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek.

e) Üniversiteye kaynak yaratmak için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin bütçesini onaylamak, uygulamayı denetlemek, taşınır ve taşınmaz var-

lıklarını yönetmek, bağışları kabul veya reddetmek, Üniversite faaliyetinin gerektirdiği kredi

işlemlerini yapmak.

g) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bunların ödeme şekil ve zamanlarını ve

öğretim elemanları ile diğer çalışanlara ödenecek ücretleri tespit etmek.

ğ) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre belirleyeceği

öğrenci ve burs kontenjanlarını YÖK’e sunmak.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde akademik ve idari görevleri tanımlamak.

ı) Mütevelli Heyeti Başkanını seçmek ve Başkana yetki devri yapmak.

i) Rektör atanması için aday belirlemek. Belirlediği adayı Yükseköğretim Kuruluna

teklif etmek. İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte öngörülen usulle Rektörü, Dekanları, enstitü,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini atamak ve görevden almak ve öğretim ele-

manlarının sözleşmelerini onaylamak.

j) Üniversitenin yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin tanıtımını yapmak.

k) Harcama usullerini, imza ve temsil yetkilerini belirlemek.

l) Üniversitece yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak

ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek ve onaylamak.
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m) İdari teşkilatla ilgili gerekli birimleri kurmak ve düzenlemeleri yapmak.

n) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

o) Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile danışma kurulları, onur kurulu ve yönetim üst ku-

rulları oluşturmak ve bu kurulların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek.

ö) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Mütevelli Heyeti gerekli hallerde yetkilerini, ilgili mevzuat uyarınca, uygun gördüğü

ölçü ve süreyle Rektöre devredebilir.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Gö-

rev süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mü-

tevelli Heyetini temsil eder.

(2) Başkan, Rektörle birlikte Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetler ve

Üniversitenin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Mütevelli Heyetinin

aldığı kararların icrasını ve takibini yapar ve yaptırır.

(3) Başkan, en az bir üyeyi başkan yardımcısı olarak atar. Başkanın görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

Üniversitenin organları

MADDE 8 – (1) Üniversitenin organları şunlardır:

a) Rektör.

b) Senato.

c) Yönetim Kurulu.

Rektör

MADDE 9 – (1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, 141 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna

İlişkin Usul ve Esaslara göre Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından

atanır. Rektör, 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda belirlenir. Rektör olarak atanacak

kişinin, profesör akademik unvanına sahip olması ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırını

doldurmamış olması gerekir. Ancak, 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırından önce atanmış

olanlar görev süreleri bitinceye kadar rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten

Rektör yeniden atanmak üzere teklif edilebilir.

(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti

yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak

üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu pro-

fesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetinin ona-

yına sunar. Rektör yardımcılarının sayısı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Rektörün

görevi sona erdiğinde Rektör yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör yardımcıları, görev-

lendirilmelerindeki usule uygun olarak görevden alınabilirler.
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(4) Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Rektöre vekalet etme süresi altı aydan fazla sürerse, yeni Rektör atanır.

(5) Rektör gerektiğinde Başkanın talimatıyla Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Rektörün görevleri

MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Üniversi-

tenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasında, yürütül-

mesinde ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim,

bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, akademik ve idari süreç-

lerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri

alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci

derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti ile Başkanın görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite teş-

kilatının en üst düzey yöneticisi olarak ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak

ve görevleri yerine getirmek.

b) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye

bağlı akademik ve idari birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde, Üniversitenin eğitim-öğretim, bi-

limsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine

ve YÖK’e sunmak.

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-

rinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırla-

mak ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunmak.

d) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğre-

tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler

vermek.

e) Evrensel akademik ilkeler, değerler, özgürlükler ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde

Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

sürdürmek.

f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyeti tara-

fından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör, bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine ge-

tirilmesinde ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, bunların gözetim ve denetimi ile

ilgili kararların alınmasında, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e karşı birinci derecede sorumludur.

Senato

MADDE 11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve

her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı

enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenci

konseyi başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato toplantılarına ka-

tılabilir.
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(2) Fakülte kurulları tarafından seçilen üyelerden ayrılanların yerine, aynı usulle üç yıl
için bir öğretim üyesi seçilir.

(3) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri

MADDE 12 – (1) Senato, Üniversitenin en üst akademik karar organı olup görevleri
şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında kararlar almak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve-
ya görüş bildirmek.

c) Mütevelli Heyetinin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
recek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saati değerlerini,
eğitim-öğretim süreçlerini ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak.

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek
karara bağlamak.

e) Öğretim elemanlarının yükseltilme ve atama kriterlerini belirlemek.
f) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu

konudaki önerilerini karara bağlamak.
g) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek

karara bağlamak.
ğ) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü, uzmanlık ve diğer eğitim programlarına

hangi yöntemle öğrenci alınacağını tespit etmek.
h) Eğitim ve öğretim programlarına ilişkin kontenjanları Mütevelli Heyetine önermek.
ı) İkili, yaz, gece, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim gibi eğitim ve öğretim programları

açılmasını Mütevelli Heyetine önermek ve bu programların sürelerini tespit etmek.
i) Bölüm veya programlarında kullanılmasını uygun gördüğü eğitim-öğretim dilini, il-

gili mevzuata uygun olarak Mütevelli Heyetine önermek.
j) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
k) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
l) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü akademik görevleri yerine getirmek.
m) Rektör tarafından sunulan konuları karara bağlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari faaliyetlerinde Rektöre yardımcı
bir organ olup, Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve elemanlarını
temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Rektör yardımcıları ve öğrenci konsey başkanı oy hakkı olmaksızın toplantılara ka-
tılabilirler.

(3) Genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve Yönetim Kurulunun ra-
portörlüğünü yapar. Genel Sekreterin yokluğu halinde Rektör, Genel Sekreter yardımcısını
veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir.
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(4) Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Rektörün hazırladığı gündemle

toplanır.

(5) Rektör gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda bilgilerine başvurulmak üzere il-

gili öğretim elemanlarını, öğrenci temsilcilerini ve idari personeli Yönetim Kurulu toplantısına

davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetinin ve Senatonun kararlarının

uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birim-

lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi öne-

rileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler ta-

rafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık gibi hizmetlere ilişkin ücretlerle, bu

ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek.

ç) Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine karar vermek,

görevlendirilecek personelin yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Mütevelli Heyetinin onayına

sunmak.

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak.

e) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak.

f) Akademik takvim çerçevesinde öğrenci kayıt ve sınav takvimini belirleyerek, onay

için Senatoya sunmak.

g) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçeve-

sinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul

kararını vermek.

ğ) Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağ-

layarak onay için Mütevelli Heyetine sunmak.

h) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda kararlar almak.

ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyeti, Senato veya Rek-

tör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Fakültelerin organları

MADDE 15 – (1) Fakültelerin organları şunlardır:

a) Dekan.

b) Fakülte kurulu.

c) Fakülte yönetim kurulu.

Dekan

MADDE 16 – (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöne-

ticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli He-

yeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten dekan, aynı usulle yeniden atanabilir. Dekanlar,

atanmalarındaki usulle görevden alınabilirler.
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(2) Dekan, Rektörün onayıyla, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere fakül-

tenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçebilir.

Dekan yardımcıları, en fazla üç yıl için atanabilirler. Dekanın görev süresinin dolması veya

herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, dekan yardımcılarının da görevi sona erer.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde ve Rektörün onayıyla yardımcılarını görevden alabilir.

(3) Dekanın görevi başında olmadığı hallerde, kendisine yardımcılarından biri vekâlet

eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanır.

Dekanın görevleri

MADDE 17 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kuruluna ve fakülte yönetim kuruluna başkanlık etmek, bu kurullar tarafından

alınan kararları uygulamak ve fakültenin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Üniversitenin yetkili organları tarafından alınan kararların fakülte bünyesinde uy-

gulanmasını sağlamak.

c) Rektörlük tarafından talep edildiğinde veya kendisinin uygun gördüğü hallerde fa-

kültenin genel durumu, işleyişi ve ihtiyaçları hakkında Rektöre rapor vermek.

ç) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait ödenek ve kadro ihtiyaç-

larını belirlemek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü al-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Fakültenin birimleri ve fakültede görevli her düzeydeki personel üzerinde genel gö-

zetim ve denetim görevini yapmak.

e) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait yıllık ders programlarını

hazırlayarak Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmak.

f) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli görüldüğü hallerde, fakülte kuru-

lunu ve fakülte yönetim kurulunu toplantıya çağırmak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, fakülte ve bağlı birimlerinde Üniversitenin hedef

ve amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde eğitim ve öğretim yapılmasında,

eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülme-

sinde, fakültenin öğretim birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, ilgili

mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur.

Fakülte kurulu

MADDE 18 – (1) Akademik bir organ olan fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fa-

külteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere fakültedeki profe-

sörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor

öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu olağan olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan ge-

rekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-

silcisi, dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.
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(4) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte kurulu toplan-

tılarına katılabilirler.

(5) Fakülte kurulunun raportörlüğü, fakülte sekreteri veya dekan yardımcısı, bunların

olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(6) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin ilgili öğretim elemanlarını oy hakkı ol-

maksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

Fakülte kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini, bu faaliyetlerle

ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak ve fakültenin, Senato kararıyla yürürlüğe

girecek eğitim-öğretim takvimine ilişkin önerileri hazırlamak.

b) Yarıyıl sonu toplantılarında, o yarıyılın akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerini

değerlendirmek.

c) Fakülteyi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rek-

törlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Senatoya ve fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

d) Dekanın veya fakülte yönetim kurulunun önereceği konularda fakülte yönetimiyle

ilgili kararları almak.

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam

yedi üyeden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın belirlediği takvime göre ve dekanın çağrısı üzerine

toplanır.

(3) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte yönetim kurulu

toplantılarına katılabilirler.

(4) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğü, varsa fakülte sekreteri veya dekan yar-

dımcısı, bunların olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(5) Fakülte yönetim kurulu veya dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin öğretim

elemanlarını ve fakülte öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere

toplantılara davet edebilir.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

MADDE 21 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir or-

gan olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarının uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak.

c) Fakültenin, Üniversite organları tarafından son hali verilip kabul edilecek olan bütçe

tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili olarak önereceği konularda kararlar almak.
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d) Gerekli gördüğü hallerde fakültenin faaliyetlerine ilişkin geçici çalışma grupları ve

eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Öğrencilerin fakülteye kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm başkanı

MADDE 22 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafın-

dan yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde do-

çentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından, bölümün bağlı ol-

duğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev

yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulunan öğretim

üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.

(4) Bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversitenin bir öğretim üyesi Rektörün ona-

yıyla bölüm başkan yardımcısı olarak atanır ve gerek görüldüğünde aynı usulle değiştirilebilir.

Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Bölüm başkanının görevleri

MADDE 23 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

a) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek.

b) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denet-

lemek.

c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faa-

liyetine, gelecek yıldaki çalışma planına ve bütçe ile kadro ihtiyaçlarına ilişkin raporu bağlı

bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne sunmak.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde bölüm kurulunu

toplantıya çağırmak.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bölüm başkanı, bölümün üstlendiği her düzeydeki eğitim-öğretim, araştırma ve bö-

lümle ilgili diğer faaliyetlerin faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, bölüme

ait ders programlarının hazırlanmasından, öğretim kadrosunun oluşturulmasından ve kaynak-

ların etkili bir biçimde kullanılmasından bağlı olduğu dekan veya yüksekokul müdürüne karşı

birinci derecede sorumludur.

Bölüm kurulu

MADDE 24 – (1) Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm

öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Bölüm kurulu, bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak

üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanı gerekli gördüğü

hallerde bölüm kurulunu toplantıya çağırabilir. Gerekli gördüğü hallerde de bölümün tüm veya

bazı öğretim elemanlarını, bölüm öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bil-

dirmek üzere toplantıya davet edebilir.
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Bölüm kurulunun görevleri

MADDE 25 – (1) Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bölüm tarafından yürütülen eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma programlarına

ilişkin önerileri hazırlamak,
b) Akademik işbölümü, ders içerikleri, bölüme akademik nitelikli eleman temini, araç

gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planlara ilişkin önerileri
hazırlamak,

c) Her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci konten-
janlarının belirlenmesine ilişkin önerileri hazırlamak,

ç) Bölüm başkanının önereceği konularda bölümle ilgili kararlar almak,
d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölüm kurulunun görüş ve önerileri, konusuna göre, bölüm başkanının onayıyla

uygulanır veya yetkili organlara sunulur.
Enstitü organları

MADDE 26 – (1) Enstitülerin organları şunlardır:
a) Enstitü müdürü.
b) Enstitü kurulu.
c) Enstitü yönetim kurulu.
Enstitü müdürü

MADDE 27 – (1) Enstitü müdürü, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından,
doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Enstitü
müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev
ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve enstitü müdürü yardımcılarının atanması bakımından,
2547 sayılı Kanunun dekanlara ilişkin hükümlerine tabidirler.

Enstitü kurulu

MADDE 28 – (1) Enstitü kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcı-
larından ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Merkez müdürleri, ilgili oldukları araştırma ve uygulama alanlarında görüşleri alın-
mak ve enstitü çalışmalarına katkı sağlamak üzere enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplan-
tılara katılabilirler.

(3) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü
bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 29 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür
yardımcılarından ve müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından göste-
rilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş gö-
revleri enstitü bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokullarının organları

MADDE 30 – (1) Meslek yüksekokullarının organları şunlardır:
a) Meslek yüksekokulu müdürü.
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b) Meslek yüksekokulu kurulu.

c) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu.

Meslek yüksekokulu müdürü

MADDE 31 – (1) Meslek yüksekokullarının müdürleri, Üniversitenin kadrolu öğretim

üyeleri arasından doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle

atanır.

(2) Meslek yüksekokulu müdürleri, göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden

alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekâlet ve müdür yardımcıları bakımından, 2547

sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakı-

mından yerine getirirler.

Meslek yüksekokulu kurulu

MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokulu kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ve bağlı bölüm veya programların başkanlarından oluşur.

(2) Meslek yüksekokulu kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurullarına verilmiş olan

görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu için yerine getirirler.

Meslek yüksekokulları yönetim kurulu

MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür

yardımcıları ile müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından gösterilecek

altı aday arasından meslek yüksekokulu kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üye-

sinden oluşur.

(2) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kurulla-

rına verilmiş görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu için yerine getirirler.

Bölüm ve program başkanları

MADDE 34 – (1) Meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programlar, bölüm ve program

başkanları tarafından yönetilir. Bölüm ve program başkanları, o bölümün tam zamanlı öğretim

elemanları arasından, bölüm ve programın bağlı olduğu meslek yüksekokulunun müdürü tara-

fından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bö-

lüm veya program başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm ve program başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulu-

nan öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla

ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm veya program baş-

kanı atanır.

(3) Bölüm veya program başkanı, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevden

alınabilir.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 35 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi,

Üniversiteye ve genelde topluma fayda sağlamak amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve

araştırma merkezleri kurulabilir.

(2) Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine başkanın onayı ile atanır. Ayrıca merkez

müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı atanabilir. Merkez mü-

dürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse,

yeni bir müdür atanır.
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(3) Merkez müdürleri, ilgili oldukları alanlarda lisansüstü eğitime katkı sağlamak ve

insan kaynağı yetiştirmek amacıyla enstitü organları ile koordinasyon içerisinde çalışırlar.

(4) Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik ve ilgili mev-

zuat çerçevesinde her bir merkeze ait ayrı yönetmelik ile düzenlenir.

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

MADDE 36 – (1) 2547 sayılı Kanun kapsamında YÖK tarafından Üniversitenin ön li-

sans ve lisans programlarında sunulması zorunlu olan ortak dersler ile Üniversite genelinde

öğrencilere sunulan diğer ortak ve seçmeli dersler, Rektörlüğe bağlı Ortak Dersler Koordina-

törlüğü tarafından yürütülür.

(2) Ortak Dersler Koordinatörlüğü Başkanı doğrudan Rektör tarafından üç yıl süreyle

atanır ve Üniversitede birinci fıkrada belirtilen derslerin Üniversite genelinde koordinasyo-

nundan ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkanı aynı yöntemle gö-

revden alınabilir.

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

MADDE 37 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında verilen yabancı dil

derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumludur.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

MADDE 38 – (1) Üniversitenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak tüm iş

ve işlemlerini yürütür. Uluslararası öğrenci, akademisyen ve personel hareketliliğinin koordi-

nasyonunu sağlar.

(2) Üniversitenin, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına entegrasyonu ile ilgili çalışmaları

yürütür.

(3) Avrupa Birliği Eğitim Programları ile ülkemizde yürütülen uluslararası eğitim ve

gençlik programları ile ilgili tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışma-

larını gerçekleştirir.

(4) Üniversitenin Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve diğer organizasyon-

lar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının hazırlık çalışmalarını ve devamındaki süreci yürütür.

(5) Üniversitenin Yabancı öğrenci kabul şartlarını belirler ve yabancı öğrencilerin ka-

bulü için gerekli çalışmaları yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

İdari birimler

MADDE 39 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan aşa-

ğıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreter Yardımcılığı.

b) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, merkez ve bölüm sekreterlikleri.

c) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı.

ç) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü.

d) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü.

e) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı.
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f) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Personel İşleri Koordinatörlüğü.

g) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Muhasebe İşleri Koordinatörlüğü.

ğ) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Finans İşleri Koordinatörlüğü.

h) İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı.

ı) İdari İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü.

i) İdari İşler Daire Başkanlığı İdari İşler Koordinatörlüğü.

j) İdari İşler Daire Başkanlığı Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü.

k) Öğrenci Dekanlığı.

l) Öğrenci Dekanlığı Aday Öğrenci Koordinatörlüğü.

m) Öğrenci Dekanlığı Kültür ve Spor Koordinatörlüğü.

n) Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü.

o) Hukuk Müşavirliği.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 40 – (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen sayıda genel sekreter yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından atanır ve aynı

usulle görevden alınır. Genel sekreter yardımcıları, genel sekreterin önerisi üzerine Rektör ta-

rafından atanır ve görevden alınır.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının ka-

rarları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle gö-

revlidir. Genel sekreter idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak.

b) Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak ve bu kurul-

ların raportörlüğünü yapmak.

c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere

iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride

bulunmak.

d) Rektörün vereceği yetki çerçevesinde Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

e) Rektörlük yazışma arşivinin tutulmasını sağlamak.

f) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Fakülte, enstitü, yüksekokul, merkez ve bölümlerin idari teşkilatı

MADDE 41 – (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve merkezlerin

idari işleri, bu birimlerin sekreterlerine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekre-

terlik tarafından yürütülür.

(2) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden

oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.
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Danışma birimleri

MADDE 42 – (1) Üniversitenin danışma birimi Hukuk Müşavirliği olup; doğrudan

Başkana bağlı olarak görev yapar.

(2) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esasları Hukuk Müşaviri

tarafından düzenlenir.

(3) Gerek görüldüğü takdirde başka danışma birimleri kurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim

MADDE 43 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde YÖK tara-

fından tanımlanmış Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve kalite standartlarına uy-

gun eğitim-öğretim yapılır. Eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili

esaslar Üniversite tarafından hazırlanan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi için ha-

zırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 44 – (1) Üniversitede, öğretim dili Türkçedir. Ancak, Üniversite Senatosunun

gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyeti kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin

bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm,

program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen yabancı dilde

eğitim-öğretim yapılabilir.

Dil eğitimi ve öğretimi

MADDE 45 – (1) Üniversite, öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmelerini teşvik eder, buna

yönelik programlar hazırlar.

(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan programlara kayıt olan

öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda

başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. YÖK ve

Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil muafiyet belgelerini sunan öğrencilere bu hüküm

uygulanmaz.

(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu

ön lisans, lisans veya lisansüstü programı için, 2547 sayılı Kanunda ve Üniversitenin ilgili yö-

netmeliklerinde öngörülen sürelerin dışında tutulur.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 46 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi tarafından merkezî sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğ-

renci seçme sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapı-

lacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci

kabul edilir.
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(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul
edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler.
Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programı öğrencileri ve dikey geçiş gibi diğer yollarla öğ-
renci kabulü, ilgili mevzuat ve Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda alınacak
Senato kararlarına uygun olarak kabul edilirler.

Sosyal hizmetler

MADDE 47 – (1) Üniversite, öğrencilerin ruh sağlığının korunması, ihtiyaçlarının kar-
şılanması için gerekli tedbirleri alır ve tesisleri kurar, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi
kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışır, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği
yaparak, öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine, staj yeri ve iş bulmalarına destek olur.

Öğrenciler

MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanun ile
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve Vakıf ilişkisi

MADDE 49 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.
Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli demirbaş kayıt defterine kaydedilip, ka-
yıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve ayrıca elektronik olarak da tutulur.

(2) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniver-
sitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiçbir suretle
vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde ik-
tisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 50 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini ge-
reken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

Mali denetim

MADDE 51 – (1) Üniversitenin mali denetimi, Mütevelli Heyeti, YÖK ve ilgili diğer
kurumlarca yapılır.

(2) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl so-
nunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyeti Başkanlığına verilir.
İnceleme sonucunda varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır
ve denetime hazır şekilde saklanır.

(3) Üniversitenin, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli He-
yeti kararları YÖK’e gönderilir.
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(4) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak in-
celenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar YÖK’e gönderilir.

Gelir kaynakları

MADDE 52 – (1) Mütevelli Heyeti, Başkan ve Rektör, Üniversite gelirlerinin çeşit-
lendirilmesi ve artırılması için mali kaynaklar bulunmasına çalışırlar.

(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
c) Topluma açık sürekli eğitim hizmetlerinden ve sertifika programlarından elde edile-

cek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.
d) Üniversite yayınlarının satışından elde edilecek bedelleri.
e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek gelirler.
f) Üniversitece mevzuata uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere

iştiraklerden elde edilecek gelirler.
g) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
ğ) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
Üniversite tesislerinin işletilmesi

MADDE 53 – (1) Üniversite bünyesindeki uygulama oteli, konuk evi, yurt, restoran,
kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kuru-
labilecek tesislerin işletilmesi, Başkanın kararı ile işletmecilere verilebilir. Üniversite, tesisleri
başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar,
Mütevelli Heyetince belirlenir.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 54 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli
Heyeti tarafından çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler

MADDE 55 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştırma
ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikli faaliyetlerde
bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde konu, planlama, kimlerin
katılacağı ve benzeri hususlar ilgili akademik birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir ve
onay için Rektöre sunulur. Bölümler ile daha alt kademedeki birimler tarafından yürütülecek
projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler için ayrıca bağlı oldukları dekanın veya
müdürün olumlu görüşü alınır. Üniversite personeli proje, danışmanlık hizmetleri ve benzeri
faaliyetlere katılabilirler.

(3) Üniversitenin kadrolu veya tam zamanlı personelinin, Üniversite dışında yürüte-
cekleri danışmanlık, serbest meslek faaliyeti, araştırma ve proje çalışmaları ile ilgili izin ta-
lepleri, bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.
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(4) Üniversite personelinin, Üniversite tarafından düzenlenen veya yürütülen proje ve

danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden yararlandırılmasında, Rektörlükçe belir-

lenen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan usul ve esaslara uyulur.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 56 – (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma gö-

revlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca

yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini

yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 57 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilme-

lerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı

ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onay-

lanır.

Disiplin

MADDE 58 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve

işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personele ilişkin hükümler

MADDE 59 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-

ları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele,

aylık ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri

uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 60 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal

ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti olan kişilere, Senatonun öne-

risi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktorluk veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-

rumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üni-

versitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yönetmelikte yapılacak değişiklikler

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte ancak Mütevelli Heyeti kararı ile değişiklik yapı-

labilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden: 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesine bağlı enstitülerde

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

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

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlükçe hazırlanarak, Senato onayı ile ilan

edilen takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Ana Bilim Dalı: Enstitüde eğitim Programı bulunan Ana Bilim dalını,
d) Ana Bilim Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim Programı bulunan Ana Bilim dalı başkan-

lığını,
e) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

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

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman öğretim üyesinin da-
nışmanlığında yürütülen proje çalışmasını,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) Enstitü: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri, 
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile

enstitüde açılmış eğitim programları bulunan ve öğrenci kaydı yapılmış olan Ana Bilim Dalı
başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

i) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
j) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göster-

meden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını
kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayımlamayı, 

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
l) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
m) ÖİK: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri

Koordinatörlüğünü,
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n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ö) SCI: Science Citation Index’i; SCI-Expanded, Science Citation Expanded Index’i;

SSCI, Social Science Citation Index’i; SSCI-Expanded, Social Science Citation Expanded In-
dex’i; AHCI, Art and Humaties Citation Index’i, 

p) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi veya Doktora tezini,
s) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
t) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-

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

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,
ü) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
v) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
y) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili Türkçedir. 
(2) Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulunun kararıyla belirli prog-

ramlarda tüm dersler veya bir kısım dersler, Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dilde veri-
lebilir. Türkçe eğitim yapılan derslerde belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir,
ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın öne-
risi, Ana Bilim Dalı Başkanının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla
proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminer sunuşları bu yabancı dilde hazırlanabilir.

(3) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına kabul edilebilmek için
adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.

(4) Aşağıdaki öğrenciler İngilizce yeterliliklerini belgelemiş sayılırlar:
a) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarında ilgili Ana Bilim Dalının belirlediği puanla başarılı olan-
lar.

b) Lokman Hekim Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavından ilgili Ana Bilim Da-
lının belirlediği puanla başarılı olanlar.

(5) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından
bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ait puanların geçerlik süresi,
adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik
süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tari-
hinde de geçerli sayılır.

(6) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adayların İngilizce dil puanı yeterliliği
sağlanamamış ancak diğer koşulların sağlanmış olması durumunda adaylar İngilizce dil yeter-
liliğini sağlaması için bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde İngilizce dil yeterliliğini sağlaya-
mayan öğrenciler başarısız kabul edilerek Üniversite ile ilişikleri kesilir. İngilizce dil yeterli-
liğini sağlayan adaylar ise başvurdukları programa yerleştirilirler.

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

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  2 Aralık 2018 – Sayı : 30613



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

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

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi, azami
ve ek eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın azami süresine dâhil değil-
dir.

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

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

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları dâhil en az on altı haf-
tadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğrenimleri veya yaz yarıyılı açılabilir. Bun-
ların süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ilgili Ana Bilim Dalı
Başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı ta-
rafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları,
kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından
yapılır.

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

rası doktora (bütünleşik doktora) programlarını kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanır, ilgili ens-

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

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

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili
Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafın-
dan karara bağlanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Enstitü Ana Bilim Dalları her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul
edecekleri lisansüstü programlar için gerekli başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye
önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili
enstitünün ve/veya Enstitü Ana Bilim Dalının resmi internet sayfasında ilan edilir.

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

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından
belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

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

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından uygun

görülen bir lisans diplomasına, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya ya-
bancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik
ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. 

b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmak.

c) Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz.

ç) Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavından Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından
kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

d) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 
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e) Tezli yüksek lisans programlarına ALES puanına ek olarak, lisans başarı düzeyi notu,
yabancı dil puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu de-
ğerlendirmeye alınır. Bu puanların hangi oranda değerlendirileceği Ana Bilim Dalı Akademik
Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir. 

f) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlilik derecesi, Senato tarafından belirlenen
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans derecesine dayalı Doktora programlarına başvuracak

adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Adayların, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Kurulu

tarafından uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans
programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Tıp, Diş He-
kimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre kazanılan bir uzmanlık yetki-
sine sahip olanlar doktora için gerekli yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

b) Doktora programlarına başvuran adayların, başvurduğu programın puan türünde 55
puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. 

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, konuyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fa-
külteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta
temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilim-
lerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili Enstitü Kurulu
kararıyla belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki ko-
şullar aranır:

a) İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından uygun
görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla
Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. 

c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması
gerekir.

(3) Gerek lisans, gerek yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvu-
rabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Ens-
titü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış ol-
maları gerekir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru

koşullarının yanı sıra ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede
yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dos-
yası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(2) Öğrencilerin kabulü aşamasında, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından
değerlendirme komiteleri oluşturulur. Kabul edilecek öğrenciler, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı
Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve değerlendirmeye alınan adayların
başarı durumu Genel Başarı Notu ile belirlenir. Genel Başarı Notu, ALES puanının %50’si,
Lisans Genel Not Ortalamasının %10’u, Yabancı Dil Puanının %10’u ve yazılı sınav ve/veya
mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramları yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans
genel not ortalamasının %40’ı ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun
%60’ı alınarak hesaplanır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların Genel Başarı Notu ALES puanının
ya da TUS, DUS, EUS veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı Temel Puanının %50’si;
yüksek lisans mezunları için yüksek lisans Genel Not Ortalamasının; Tıp, Diş Hekimliği, Ve-
teriner, Eczacılık Fakülteleri ile Hazırlık Sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre kazanılan bir uzmanlık yetkisine sahip
olanlar ile Lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için lisans genel not
ortalamasının %10’u, Yabancı Dil Puanının %10’u ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlen-
dirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır.

(5) Yazılı sınav ve/veya mülakata girmeyen veya değerlendirme notu 100 üzerinden
60’ın altında bulunan adaylar için Genel Başarı Notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

(6) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları, sınav jürisi tarafından Genel
Başarı Notuna göre yapılır. Sınav jürisi adayın başvurduğu programın özelliklerini de göz önün-
de bulundurarak, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına karar verir
ve bu kararını bir tutanakla Ana Bilim Dalı Başkanlığına bildirir. Söz konusu öğrencilerin baş-
vurdukları programlara kesin kabulü, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile olur.

(7) Önce Bilimsel Hazırlık Programına alınmaları koşuluyla lisansüstü programlara ka-
bul edilmeleri uygun bulunan adaylar, sınav jürilerince hazırlanacak tutanaklarda belirtilir ve
bunların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlemlerden sonra kesinlik kaza-
nır.

(8) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilme-
leri için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya
ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Ana
Bilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen Yabancı Dil Asgari
Taban Puanını almış olması gerekir.

(9) Yabancı uyruklu adayların, yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, Üniversite tara-
fından belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir.

(10) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen süreler
içinde kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Baş-
vuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülerek üniversite tarafından onaylanan
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı
kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bu-
lundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil
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tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik
statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar. Kesin
kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan T.C. vatandaşları lisansüstü programlara başvurabilirler.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya

doktora programından farklı bir alanda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında
almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları sağlayanların, ön-
celikle kendileri için uygun bulunacak bir Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamaları iste-
nebilir.

(2) Bilimsel Hazırlık Programı, lisans veya başka programlarda açılan lisansüstü düze-
yindeki derslerden oluşur. Bu dersler, Enstitüye kayıt aşamasında, ilgili Ana Bilim Dalı Baş-
kanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir.
Öğrenci, kendisi için öngörülen Bilimsel Hazırlık Programı kapsamındaki tüm dersleri, en az
65/100 alarak başarmakla yükümlüdür. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınan dersler,
öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz ve ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, Bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Öğrenci açılması halinde
yaz öğretimi kapsamında da Bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Öğrenci, girdiği derslere devam
etmek ve bu derslerin ölçme-değerlendirme kural ve koşullarına uymakla yükümlüdür. 

(3) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sü-
relerine dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun mezunu veya öğrencisi olup belirli

bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden en fazla iki
derse, en fazla iki yarıyıl süresince, özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim
kurulları, özel öğrenci kabulü için program bazında ALES ve yabancı dil gibi koşullar araya-
bilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan Ana Bilim Dalı prog-
ramına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış
başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak
istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvur-
duğu dersi/dersleri açmış bulunan Ana Bilim Dalı Başkanlığınca değerlendirilir. Özel öğrencilik
için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa
kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin,
özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak ya da yeni bir ders almak isteyen-
lerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları ge-
rekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik
statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.
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Ders transferi
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü programda almış olduğu

dersler, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile transfer edilemez.
(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yük-

seköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu
lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar; ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının
önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edile-
bilir. Bu şekilde transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu li-
sansüstü programda alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez. Aynı ens-
titünün aynı Ana Bilim Dalında alınmış dersler için bu fıkrada belirtilen kısıtlamalar uygulan-
maz.

(3) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not
döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır. Alınan dersin kredi ve AKTS kredisi
karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, ilgili Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla tespit edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü Ana Bilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-
şarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvu-
rusunun, ilgili Ana Bilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belir-
lenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik sınavına kadar yatay
geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
Ders muafiyetleri ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile karara bağlanır.

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

Programa ilk kayıt
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

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

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

için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplo-
masına sahip olmak.
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b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

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

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

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

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

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

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi üzerine ilgili Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır.

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

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

Yarıyıl kayıtları
MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihle-

rinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran
öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir.
Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin
yararlandığı haklardan yararlanamaz.

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

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,
b) Öğrencinin akademik danışmanının onayını alarak yarıyıl kaydını yapması.
(3) Yarıyıl kaydını ilan edilen kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

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

(4) Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri, ilgili enstitünün
diğer programlarında açılmış bulunan derslerden seçebilir.

(5) Öğrenci Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayıyla, Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
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doktora öğrencileri için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için
en fazla dört ders seçilebilir.

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

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-
çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına en geç o yarıyılın
ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun
görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİK tarafından ye-
nilenir.

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

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

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

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrenciler akademik takvimde belirlenen süre dahilinde

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Kredi transferi
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından almış ve başarılı olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü Ana Bi-
lim Dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu prog-
rama sayılabilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki zorunlu toplam kredi mik-
tarının %50’sini geçemez.

Devam ve sınavlar
MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

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

elemanı tarafından izlenir.
(3) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje,

laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl
sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalış-
maları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve
notlara, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Ders başarı notları, ilgili Ana Bilim dalları tarafından Enstitü Müdürlüğüne verilir
ve ilân edildikten sonra kesinleşir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  2 Aralık 2018 – Sayı : 30613



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

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

Değerlendirme ve notlar
MADDE 26 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı

notu verilir.
(2) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler,

uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte de-
ğerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, Genel sınav notu-
nun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki
oranı Senato kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda Genel sınavın ders başarı notuna etki oranı
en az %50, en çok %70 olur. 

(3) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-
tilmiştir.

a) Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-l00
BA 3,50 80-89
BB 3,00 75-79
CB 2,75 70-74
CC 2,50 65-69
DC 2,00 60-64
DD 1,50 50-59
FD 0,50 40-49
FF 0,00 0-39
NA 0,00 *

b) NA (devam etmedi) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğ-
rencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF
notu işlemi görür.

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

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

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

olan öğrencilere verilir.
ç) M (muaf) notu; müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
d) I (eksik) notu; dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkile-
şimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi
gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının
önerisi üzerine ve o Enstitü Ana Bilim Dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı
ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna
dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
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Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 27 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik

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

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

ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde Enstitü
Ana Bilim Dalı Başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile dü-
zeltme işlemlerinin dersin verildiği Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ve o
Enstitü Ana Bilim Dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.
Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardandır.
b) Yüksek lisans programlarında CC, doktora programlarında da CB koşullu geçer not-

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

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

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

almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.

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

Not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan AKTS kredisi, o dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edi-

len başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(3) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS kredileri

toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin

tümünden kazanılan AKTS kredileri toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS kredileri
toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(5) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil, önceki
not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(6) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması,
b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi,
gerekir.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  2 Aralık 2018 – Sayı : 30613



(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savun-

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

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

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

Bütünleme sınavları
MADDE 31 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
İntihal
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde ve tezsiz yüksek lisans dönem

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

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

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

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

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

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

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

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok
iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Tezli yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 36 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitü Ana

Bilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
(2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci

için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar;
öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

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

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

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

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

kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danış-
manı değişir.

(4) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları gere-
kir.

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

a) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her ya-
rıyıl akademik takvimde belirtilir.
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b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitede
başka bir Ana Bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya
beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-
maz.

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

ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili Enstitü ve/veya Ana Bilim Dalının
resmi internet adresinde duyurulur.

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

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

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

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Ana Bilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul
edildiği tez sınavı tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

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

(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından belirtilen yarıyılda
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne
sayılabilir.

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalamasının ta-
mamlanması gerekir. Ayrıca başarılı olabilmesi için danışman onayı almış olan tezsiz yüksek
lisans proje dersinden başarılı olması gerekir. Başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

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

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bi-

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

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

uygulama.
Doktora programında süre
MADDE 42 – (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.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

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

Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 43 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

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

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

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

(4) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına gi-
remez. Ancak, genel not ortalaması 3,00’ın üzerinde olmak koşuluyla, ilgili Enstitü Ana Bilim
Dalının gerekçeli önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararı ile programın bütün dersleri başarı ile
tamamlanmadan doktora yeterlik sınavına girilebilir.

Doktora tez danışmanı
MADDE 44 – (1) Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato
tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri
arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi
ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Eş danışman en az doktora derecesine sa-
hip olmak zorundadır.
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Doktora Yeterlik Sınavı
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

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

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda il-
gili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından
bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul
edilen puanı almak gerekir. Yabancı uyruklularda, ana dili girmesi gereken yabancı dille aynı
olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı, il-
gili Enstitü Yönetim Kurulunca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç
kişilik bir jüri tarafından yapılır. Kabul edilen yabancı dil sınavlarından başarısız olan doktora
adayları esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak
kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda yabancı dil
sınavından başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçi-
rilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, Doktora Yeterlik Sınavını başaran bir öğrencinin ders
yükünü tamamlamış olsa bile, 42 nci maddenin ikinci fıkrasında öngürülen duruma düşmemesi
koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak
dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü

Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora
tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek ama-
cıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki başka bir Enstitü Ana
Bilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden
oluşur.
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(3) TİK üyeleri, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

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

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

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

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 48 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

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

mış ve yeterlilik sınavından başarılı olunması ve öğrencinin doktora öğrenimi sürecinde, SCI,
SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili;
ilk isim olduğu ve tez danışmanı öğretim üyesi ile birlikte yer aldığı basılmış veya kabul belgesi
almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde
tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç
kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danış-
manı değişir.

(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde
ettiği sonuçları Lokman Hekim Üniversitesi tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun
biçimde yazmak zorundadır.

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

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir.
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(8) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Ana Bilim Dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve belgeler
MADDE 49 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

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

şullarını sağlayanlara verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu
Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 

b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-
şullarını sağlayanlara verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu
Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet
koşullarını sağlayanlara verilir. Doktora diploması üzerinde Enstitü Ana Bilim Dalındaki prog-
ramın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

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

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Tez çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer ko-

şulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora programını başa-
rıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Öğ-
rencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazma
kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası ile birlikte
aşağıda belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili
Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:
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a) Tez veya çalışmanın kaydedildiği yeterli sayıda CD,
b) Üniversite Kütüphanesi ve YÖK’çe istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş tez

veri giriş formu ve izin belgesi,
c) Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu.
(3) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
malarını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(5) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar; Rektör, ilgili Enstitü Müdürü ve Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı,
b) Geçici mezuniyet belgesi; ilgili Enstitü Müdürü, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı ve

ÖİK yetkilisi,
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; ÖİK yetkilisi.
(6) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü, Enstitü Ana Bilim Dalı

ve/veya varsa programı belirtilir.
(7) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirle-

nir.
(8) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

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

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 50 – (1) Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlıkları, lisansüstü programa kaydolan

her öğrenciye Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman
atar.

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

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

lendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

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

Burs
MADDE 52 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 53 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 54 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenir.
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İzin
MADDE 55 – (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim ve maddi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık
bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yöne-
tim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi
bitimine kadar başvurur. Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı izin talebini öğrencinin
akademik/tez danışmanının ve Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının görüşleriyle birlikte ilgili
yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi bittikten
sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİK’ya iletilir ve ÖİK tarafından işleme alınarak öğ-
renciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

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

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile kayıtlar başlamadan önce ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekir.
Başvuru, öğrencinin akademik/tez danışmanı, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından değerlendirilerek ÖİK’ya iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin
ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme
MADDE 56 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİK’ya başvurarak kayıtlarını sildi-

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

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

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından li-
sansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat
MADDE 57 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

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

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, ÜAK, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fa-

kültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bö-
lümlerinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dışında ka-

lan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının lisans ve önlisans programlarının eğitim ve öğretim,
sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

c) Çift Ana Dal lisans programı: Kayıtlı olunan lisans programının yanı sıra, buna ek
olarak, Lokman Hekim Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans programını,

ç) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yar-
dımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Fakülte Dekanını,
e) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı oldugŭ programdaki herhangi bir ders ile aynı AKTS

kredisine sahip ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte
bulunan dersi,

f) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili fakültesinin yönetim

kurulunu,
ğ) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili fakültesinin Fakülte kurulunu,
h) Meslek Yüksekokulu: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) Meslek Yüksekokulu Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek Yüksekokulunun

kurulunu,
j) Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek

Yüksekokulunun Yönetim Kurulunu,
k) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
l) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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m) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üni-
versitesi Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünü,

n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya bir-
kaçının başarılması koşulu aranan dersi,

o) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışında alınması öngörülen dersi,
p) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
t) Yan Dal Programı: Kayıtlı olunan ana dal lisans programının yanı sıra, diğer bir lisans

programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan ve
sertifika verilen programı,

u) Yaz Okulu: Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz
öğretimini,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve dersler
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Öğretim yılı güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl sınavlar dahil en az on altı haftadır.
(2) Gerektiğinde Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre, yaz öğretimi açılabilir.

Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle düzenlenir. Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.

(3) Akademik takvim her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.
(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elema-

nının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve varsa diğer kriterlerine ilişkin düzenle-
meler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Öğrenim dili
MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların

önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen
veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir ve Türkçe/İngilizce Hazırlık Programı
açılabilir.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisans ve Önlisans programlarına alınacak öğrenci sayıları Senato ta-

rafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.
(2) Lisans ve Önlisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler,
yatay/dikey geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında
başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt
ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci
kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitenin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında uygulanan prog-

ramlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay
geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen Meslek Yüksekokulu

ve Açık Öğretim Fakültesi önlisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Me-
zunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci
MADDE 10 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeleri uygun görülenler ile diğer üniver-

site öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla,
özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki derse kayıt olabilirler.

(2) Dersleri izlemeye uygun görülenler Mütevelli Heyetin belirlediği ders ücretini öder-
ler. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeni ile ilişiği kesilenler
özel öğrenci olamazlar. Bu öğrenciler kayıt yaptırdığı ders için belirlenen bütün kurallara uy-
mak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Eğitim Öğretim Daire Baş-
kanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

Engelli öğrenci
MADDE 11 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür.

(2) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit
edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanın onayı ile değerlendirilerek ilgili
Fakülte/Meslek Yüksekokul kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer
ders/dersler alabilir.

Uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan

anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğ-
renciler bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları,
ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci de-
ğişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı
dersleri, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan bölüm veya program
ERASMUS koordinatörü tarafından önerilir ve ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından
belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan
veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan
dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu,
adı ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm belgesine iş-
lenir.

(4) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Lokman Hekim Üniversitesine gelen öğ-
rencilere, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Eğitim Öğretim Daire Baş-
kanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde öğretim ücretinin nasıl ödeneceği ikili anlaşma-
larla belirlenir.
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Uluslararası ortak diploma programı
MADDE 13 – (1) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yü-

rütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak
diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 14 – (1) Birimlerde egĭtim almaya hak kazanan og̈r̆encinin eğitim ve öğretimi

ile ilgili her türlü iş ve işlemler Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü ta-
rafından yürütülür.

(2) Lokman Hekim Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adaylar, Yükseköğretim Kurulu,
ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter
tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırır.

(3) Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde
tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapıl-
maz; yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday
hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yan dal programı
MADDE 15 – (1) Lokman Hekim Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan

öğrenciler, bu lisans programına ek olarak yan dal programına kayıt yaptırabilir. Bu programı
tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.

(2) Öğrencilerin, yan dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

Çift ana dal programı
MADDE 16 – (1) Lokman Hekim Üniversitesinde Çift Ana Dal uygulamasına açık

olan bir lisans programına, ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak,
gerekli koşulları sağlamaları halinde; Çift Ana Dal uygulamasına açık olan, en fazla bir lisans
programına daha kayıt yaptırabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı
oldukları Çift Ana Dal lisans programının diploması verilir.

(2) Öğrencilerin, çift ana dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafın-
dan belirlenen esaslara göre yapılır.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 17 – (1) Öğrenciler her Yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra
ders kayıtlarını yapmak ve Yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti
olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurması
ve dersin devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Rek-
törün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniver-
site tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğ-
renciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.
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(4) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, kayıt
yenilemek istedikleri takdirde Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne
başvurmaları gerekir. Başvurular, dil yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır. Öğrenciler ilgili yönetim
kurulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler.
Bu şekilde kayıt yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye
yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.
Ders ekleme-bırakma
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ekle-sil

haftasında, o yarıyılda aldığı derslere ekleme veya silme yapabilir. Ders kaydını ekle-sil haftası
içinde danışman tarafından onaylanması ile öğrencinin kaydı yenilenmiş olur.

(2) Belirlenen sürede veya ekle-sil haftasında ders kaydını yenileyen öğrenciler, ekle-sil
haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde bu Yönetmelikte geçen asgari/azami ders yükü sı-
nırlarına uyulması koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya üzerinden ders
silme işlemi yapabilirler.

Danışmanlık
MADDE 19 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu birim Dekanı/Bölüm Başkanı tara-

fından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve
üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt
yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile
ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim ücreti
MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her Yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen
süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süre için-
de ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim üc-
reti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir ve-
ya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim
süresine dâhil edilir. Bu öğrenciler, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre
ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerinin %50’sini ödemek zorundadır. Bu öğrencilere
herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Eczacılık programında on yarıyıl, lisans programlarında sekiz yarıyıl, önlisans prog-
ramlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydı yapılır. Normal lisans ve önlisans program
sürelerinin aşılması durumunda izleyen yarı yıllara uzatmalı yıl denir ve bu durumdaki öğrenci
kredi başına belirlenen ücreti öder.

(6) İzin alan öğrencinin izinli olduğu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücreti Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Ek süre kullanan çift ana dal/yan dal öğrencileri ilgili yarıyıl/yarıyıllarda katıldıkları
derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.
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İzin
MADDE 21 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili Yö-

netim Kurulu kararı ile en fazla iki yarı yıla kadar izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için
izin verilmez. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Aza-
mi öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde
bu olanaktan bir kez yararlanabilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için izin isteklerini zorunlu nedenler dışında,
her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar Dekanlığa veya Meslek Yüksekokul Mü-
dürlüğüne yapması gerekir. İzinli geçen süreler azami öğretim süreleri dışındadır.

(3) İzin talebinde bulunan öğrencinin öğretim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Ders-
lerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra izin başvurusu yapan öğ-
renciler ise, ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin izin alarak ge-
çirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez. İzin işlemi
tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmî makam-
larca aranmakta olan öğrencilere ya da 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yüksek-
öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez.
Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli
sayılır.

(5) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üni-
versitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğ-
renimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen
öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce kayıtlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğe bir dilekçe ile
başvurması gerekir. İlgili yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sa-
yıldığı dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem için ödemekle yükümlü olduğu
dönem öğrenim ücretinden düşülür.

(6) Öğrencilerin izinli oldukları sürede, hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin
sağladığı hangi imkânlardan yararlanabileceği Senato tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğ-

renci Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu
öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk
eğitim-öğretim Yarıyılının sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi
durumunda ilgili Yarıyıl öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve öğrenim ücretinden geri ödeme
yapılmaz.

(3) Yarıyıl öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma
ve kayıt iptali durumunda, Yarıyıl öğrenim ücretinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
süre ve oranlarda geri ödeme yapılır. Bu süreler geçtikten sonra geri ödeme yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret geri ödemesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-
bilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine
kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması
gerekir.
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(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili Yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte ka-
yıtlarına geçirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Programları ve Derslerle İlgili Esaslar

Öğrenim programları
MADDE 23 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır.

Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim de yapılabilir.

Öğrenim programlarının kabulü ve içeriği
MADDE 24 – (1) Ön lisans ve lisans öğretim programları, Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Prog-

ram Başkanlığı tarafından bölüm veya programın bağlı bulunduğu Fakülte/Meslek Yüksek-
okuluna teklif edilir; ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından uygun görülen teklifler, Se-
natonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı
usul uygulanır. Öğretim programı, aşağıda içerikleri açıklanan program bilgi paketi ve ders
bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel
hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, prog-
ramda okutulacak derslerin (teorik dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışma-
ları, pratik çalışmalar, stajlar, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri ça-
lışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program
yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme
ve notlandırma, mezuniyet koşulları eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin
bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin, önkoşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek
konular, değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü) tablosu ve dersin program yeterli-
liklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(2) AKTS’ye göre; beş yıllık öğretim programları 300 AKTS, dört yıllık öğretim prog-
ramları 240 AKTS, meslek yüksekokulu programları ise 120 AKTS kredisi olarak planlanır.
Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı
ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Staj zorunluluğu olan prog-
ramlarda stajla ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajlar
ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Ancak ilgili ku-
rullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteli-
ğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya
onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

(4) Her yarıyılda açılacak derslerin listesi ilgili akademik birimler tarafından yarıyıl/yıl
öncesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir.

Öğrenim süresi
MADDE 25 – (1) Öğrenim süreleri ön lisans programında iki yıl (dört yarıyıl), lisans

programında dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren program-
larda beş yıl (on yarıyıl) dır.
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(2) Öğrenciler her Yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans
programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans dere-
cesini birlikte veren programları azami sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar.

(3) Lisans programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzat-
malı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenim-
lerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 26 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak

öğretim programlarında yer alır.
(2) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seç-

meli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.
a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan

ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı
derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp,
farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde
belirlenen derslerdir.

(5) Standart program uygulayan birimler hariç öğretim planlarında seçmeli dersler, me-
zuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(6) Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalı/programın önerisi ve ilgili kurulun onayı ile
açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci
sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(7) Üniversite ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belir-
lenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Ön koşul ve eş koşul dersleri
MADDE 27 – (1) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer

alan derslerden bir veya birkaçının alınması ve devamsızlıktan kalmaması gereken derslerdir.
Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için aynı dönemde birlikte alınabilecek derse o dersin eş ko-
şul dersi denir. Eş koşul dersini daha önceden en az DC notu ile başaran öğrenci, o dersin eş
koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.

(3) Öğrenciler, ön koşul/eş koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/eş koşulunu sağlamak için kullanı-

labilir.
Staj
MADDE 28 – (1) Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından

belirlenir.
Ders yükü
MADDE 29 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının her-

hangi bir yarıyılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.
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(2) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenciler kayıt olduk-
ları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler. Öğrencinin bir yarıyılda
30 AKTS’nin üzerinde ders yükü alabilmesi danışman onayı ve ilgili fakülte/meslek yüksek
okulu yönetim kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredili ders
alabilir. Öğrencinin üst dönemden ders alabilmesinin ön şartı GNO’sunun en az 3,00 veya üze-
rinde olmasıdır. Öğrenciler, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.

(3) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam
yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(4) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için
asgari ders yükü koşulu aranmaz.

Ders muafiyetleri
MADDE 30 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran

veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden ayrıldığı programa
kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile kurumlar arası, kurum içi yatay geçiş ve dikey geçişle kabul
edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt
yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına
kadar ilgili yönetim kuruluna transkriptleri ile başvurabilirler.

(2) Muafiyet işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 37 nci madde-

sinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil
edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan
30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(4) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Ders kayıtları
MADDE 31 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

kayıt ücretini yatırdıktan sonra Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünün
internet sayfasından elektronik ortamda (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden) ders kaydını yapar.
Öğrenci ders kaydını yaparken danışmanının onayını alarak şahsen kayıt yaptırır.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Öğrenci kaydolmadığı
derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. Kayıt yap-
tırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır; öğrencilik hakkından
yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını ta-
mamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını ye-
nilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-
lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danışman
onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.
b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken zorunlu dersler.
ç) Seçmeli dersler.
d) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.
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(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerle ilgili olarak 17 nci madde hükümleri uygulanır.
(6) Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için ilişkilendirilen ders veya derslerin önceden

alınmış ve bu derslerden NA notu alınmamış olması gerekir.
(7) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme işlemi, ders

ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk yedi haftası içinde yapılabilir.
(8) Öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemin derslerinin tümünden çekilemezler. Yaz oku-

lundaki dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve
ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret geri ödemesi yapılmaz.

(9) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme ya-
pılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

(10) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebi-
lirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
dört haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili
yönetim kurulunun onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Öğrenim boyunca en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme iş-

lemi yapılamaz.
f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 32 – (1) Üniversite lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, diğer bir yük-

seköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi
olarak almak istemeleri halinde, ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun onayını alma-
ları gerekir.

(2) Öğrencilerin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak alacağı dersler-
den kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların
kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında lisans programındaki hangi derslerden muaf
tutulacağı ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Lokman Hekim Üniversitesine öderler. Yaz okulunda,
özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim ku-
rumuna öderler.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Öğrenciler özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak aldıkları notları bir sonraki
yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işletebilir. Herhangi bir dersin
eşdeğerliği konusunda ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurulu yetkilidir. Eşdeğerlik ile ilgili
ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(6) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesine
göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarıyı Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam
MADDE 33 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin derse de-
vamları öğretim elemanı tarafından izlenir. Mazeretler de dâhil olmak üzere teorik saatlerin
%30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel
ve bütünleme sınavına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sı-
navı geçersiz sayılır.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav
döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan teorik derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse,
ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Uygulamalı derslerde devam koşulu
yerine getirilmişse ve öğrenci başarısız ise bir sonraki yıl derse devam zorunluluğuna ilgili
Anabilim Dalı/Bölüm/Fakülte/Meslek Yüksekokul Kurulu karar verir.

Sınavlar
MADDE 34 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bü-

tünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili Yönetim Kurulu
Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğ-
renciler sınavlara ilgili Dekanlıkça/Meslek Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilen gün, saat ve
yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorun-
dadırlar. Aksi takdirde sınava alınmazlar.

(2) Ders kaydı yapmayan ve/veya devamsızlık yapan öğrenciler sınava girmesi duru-
munda aldığı notu ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl
süre ile saklanır.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar bölümlerin belirleyeceği yarıyıl
içinde herhangi bir hafta içerisinde yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, la-
boratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

(4) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
(5) Bütünleme sınavı, öğrencinin Genel sınavları sonunda (DD) , (FF) veya (FD) aldığı

derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına
girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması
ve bu derslerin Genel sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme
sınavında alınan not, o dersin Genel sınav notu yerine geçer. Bir eğitim-öğretim yılının bütün-
leme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul kurullarının önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara,
dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez
yararlanırlar.

(7) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili Yönetim
Kurulunca kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel
sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav
hakkı verilmez.

(8) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye sınavda
0 puan verilir. Bu öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
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Sağlık raporları ve mazeret sınavları
MADDE 35 – (1) Sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş

günü içinde Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Program başkanlığına raporunu teslim eder. Öğrenci bu
süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak rapor bi-
timinden sonra ilgili yönetim kurulları tarafından raporun kabul edilmesi durumunda mazeret
sınavlarına girebilir.

(3) Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.
(4) Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl

izinli sayılabilirler.
(5) Mazeret, yarıyıl genel ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara

katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.
Değerlendirme
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme

sistemi kullanılır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu,
öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve ben-
zeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınav notunun başarı puanına
etkisi %40, Genel sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sı-
navlarının başarı puanına etki oranı Senato kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda Genel sınavın
ders başarı notuna etki oranı en az %50, en çok %70 olur. Yarıyıl içi başarının ve Genel sınavın
ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için Genel sınavda alması gereken
en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında
öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan
alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek bu Yönetmeliğin 37 nci mad-
desindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.

(2) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Notlar
MADDE 37 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Harf notunun belirlenmesinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi

çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(3) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları

ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(4) Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf

notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.
(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Statü
AA 4,00 90-l00 Geçer
BA 3,50 80-89 Geçer
BB 3,00 70-79 Geçer
CB 2,50 65-69 Geçer
CC 2,00 60-64 Geçer
DC 1,50 55-59 Koşullu Geçer
DD 1,00 50-54 Başarısız
FD 0,50 40-49 Başarısız
FF 0,00 0-39 Başarısız
NA 0,00 0 Başarısız
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(6) NA Notu (Devamsız), aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sa-
yılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalama-
ları hesabında FF notu işlemi görür.

a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak.

b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına
girmeye hak kazanamamak.

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S Notu (yeterli), kredisiz derslerde başarılı olan veya muaf olan öğrencilere verilir.
b) U Notu (yetersiz), kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) I Notu (eksik), dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın ders ka-
yıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.
Özel durumlarda bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün
bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna
çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

ç) T Notu (Transfer), Lokman Hekim Üniversitesinde kayıtlı iken diğer yükseköğretim
kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu ta-
rafından kabul edilen dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunma-
dığı sürede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul
edilmez.

d) V Notu (dersten çekilme), bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notların verilmesi, açıklanması sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu ders notları derslerin öğretim elemanları tarafından aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci bilgi sistemine girilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

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

ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm
başkanlığının/ilgili birimin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme
işlemlerinin, dersin verildiği bölümün/birimin önerisi üzerine ve o bölümün/birimin ilgili yö-
netim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler aka-
demik takvimde belirtilir.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(5) Not değişikliği işlemleri ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanarak Eğitim
Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. Bütün bu işlemler sınav so-
nuçlarının Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne son teslim tarihinden
itibaren en fazla on beş gün içerisinde tamamlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 39 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması

gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.
(2) DC koşullu geçer nottur. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlan-

ması gerekebilir.
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(3) DD, FF, FD, NA, U başarısız notlardır.
(4) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir.

Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.
Bu notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıl-
dığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar
edebilir. Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hak-
kına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye
devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.

(5) Öğrenciler genel ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve
başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not ge-
çerlidir.

Not ortalamaları
MADDE 40 – (1) Not ortalamalarının hesabı;
a) Bir dersten kazanılan AKTS; o dersin AKTS’si ile öğrenciye takdir edilen başarı notu

katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
b) YNO, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan

derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
c) GNO, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden ka-

zanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesi ile
elde edilen sayıdır.

ç) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (bütünleme ve yaz öğretimi
dahil), önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

d) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.
Başarılı öğrenciler
MADDE 41 – (1) YNO ve GNO’su en az 2,00 olan ve tekrarlanacak dersi bulunmayan

öğrenci başarılı öğrencidir.
Başarısız öğrenciler
MADDE 42 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrenci

olarak tanımlanır.
(2) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler daha önce

almadıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not aldıkları dersler olmak
üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.

(3) Başarısız öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı
ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Başarısız öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural
uygulanmaz.

(5) Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalama-
sının en az 2,00 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları
MADDE 43 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 GNO’yu sağlamak.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                  2 Aralık 2018 – Sayı : 30613



Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları
MADDE 44 – (1) Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu

yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebi-
lirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortala-
ması 2,00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç
dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi aka-
demik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili Yönetim Kurulunca Eğitim Öğretim Daire
Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirilir. Sadece üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınav-
lara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen ücreti öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir
yazılı başvurularını Üniversite Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne
vermeleri gerekir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 45 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Bir Fakültenin ortalama dört yıl süreli eğitim-öğretim programının mezuniyet için

öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.
b) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları

sağlayan öğrenciler “Eczacılık Diploması” almaya hak kazanırlar.
c) Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli

insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile tamamlayıp
gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

ç) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

d) Çift ana dal lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-
yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

e) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

f) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-
ğildir.

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

ğ) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.
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(3) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.

(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-
zırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(5) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 46 – (1) Fakülte ve meslek yüksekokullarında kayıtlı olduğu programın ön-

gördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile ta-
mamlayıp, GNO’su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve
üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile dip-
loma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili Ya-
rıyılda bütün derslerinden başarılı olan, YNO’su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur
öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi
yarıyıl sonunda ilgili fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir
ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler onur ve yüksek onur öğrencisi olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara
göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 48 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

posta adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrencinin yazılı baş-
vurusuyla tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını
istemesi halinde elektronik yolla tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, öğrencinin elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu durumda öğrenci
kullanıcı adıyla tanımlı elektronik posta adresini aktif durumda tutmak ve elektronik posta ad-
resi değişikliğini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirmek zo-
rundadır. Aksi takdirde verilen elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli olur.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresi değiştiği takdirde
yeni adresini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne yazılı olarak bil-
dirmek zorundadır. Yanlış veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres
değişikliğinin bildirilmemesi halinde kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sa-
yılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10285 

—— • —— 

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10249 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10080 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
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İRTİFAK/İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR 

Avcılar Belediye Başkanlığından: 

İhalenin Konusu: 

Madde 1- Aşağıda ayrıntıları Madde 2’de belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Avcılar-

Tahtakale Mahallesi 654 Ada 1 Parsel sayılı 7.924,73 m2 yüzölçümlü, imar planlarında Belediye 

Hizmet alanında kalan taşınmaz (7.924,73 m2 yüzölçümlü) üzerinde modern Fuar ve sergi alanı 

vb. yerleri kurmak, işletmek belediyemiz bütçesine ek yük oluşturmadan, 25 yıllık irtifak/intifa 

hakkı karşılığı (Uzun süreli gayri ayni hak tesisi) Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve 

sergi alanı vb. alanların işletilmesi işinin 25 (yirmi beş) yıl süreyle (Haftanın iki günü bedelsiz 

olarak kullanım yetkisi belediyede kalmak şartıyla) kiraya verilmesi ile inşası için 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla 

kiraya verilecektir. 

Madde 2-İrtifat/ İntifa hakkı verilecek yerin: 

İşin Adı : İrtifak/İntifa hakkı: Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası 

ile Fuar ve sergi alanı vb. alanların işletilmesi işi. 

İlçe : Avcılar 

Mahalle : Tahtakale 

Niteliği : Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi 

alanı vb. alanların işletilmesi işi. 

Ada : 654 

Parsel : 1 

Parsel alanı : 7.924,73 m2 

İşin işletmeye açılma süresi : 15.06.2019 

Sözleşme süre : 25 (yirmi beş) yıl 

Meclis karar Tarih/No : 09.11.2018 tarih, 2018/81 no.lu kararı. 

Tapu Kaydı : Tam 

Takdir Kom. Raporu : 17.08.2018 tarih ve 1719970 sayılı 

Yaklaşık yapım maliyet bedeli : 32.107.060,97 TL (KDV hariç bedel) 

İntifa Hakkı Bedeli (Muhammen) : 1.yıl aylık: 35.000,00 TL+KDV.  

  Bir Yıllık: 420.000,00TL+KDV 

Kira başlangıcı ve ödeme şekli : 15.06.2019 kira başlangıcı/ ödeme şekli aylık peşin 

Geçici Tem. Miktarı : %312.600,00 TL (Bir yıllık Muhammen İntifa Hakkı 

Bedelinin %3’üdür) 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü 

İhale İlan Şekli : Gazete ilanı - Resmi gazete ve Belediye ilan panosu 

İhale İlan Adedi : 2 defa 

İhale tarih ve saati : 13.12.2018 tarih, Saat: 10.00'da 

Şartname ve ekleri : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin 

ihale dokümanlarını satın alması zorunlu olup, 

2.500,00 TL karşılığında temin edilecektir. (08.30-

12.30 ve 13.00-17.00) 

İlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa 

İhalenin yapılacağı yer : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, 

Encümen Salonu 

  Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 

AVCILAR/İSTANBUL 
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İhaleye katılabilme şartları: 

Madde 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, 

tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan 

evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda 

dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Avcılar 

Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (komisyona) vermeleri gerekmektedir. 

A - Gerçek kişi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. 

(e- Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.) 

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) 

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi - süresiz 

şartı aranır ve teyit yazılı.) 

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname, 

6. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir. 

8. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

10. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin 

gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans 

mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı 

olamaz. ihale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) 

az olanlar ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, isteklilerin toplam sermayesi 

dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

11. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

B- Tüzel kişi olması halinde; 

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi. 

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, 

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler. 

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve 

Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz 

şartı aranır ve teyit yazılı.) 

8. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir. 
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10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

11. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin 

gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans 

mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı 

olamaz. ihale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) 

az olan şirketler ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, Firmaların toplam 

sermayesi dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar 

ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

12. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

C - Ortak Girişim olması halinde: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

Madde 4 -İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu 

banka teyit yazısı İle birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi 

şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını 

yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 13.12.2018 tarih, Saat 09.00'a 

kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar 

(İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

Madde 5- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri 

çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 

Madde 7- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat 

kaydedilir. 

Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında defaten istekli tarafından 

ödenecektir. 

Madde 9- İrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte Yükleniciye/işletmeciye aittir. 

Madde 10- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

Madde 11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği 

şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler İhalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar 

dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 12- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen 

gecikmeler kabul edilmez. 

Madde 13- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, irtifak/intifa hakkı tesisi ihale 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

İlan olunur. 10415/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 88 KALEM MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USÜLÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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 10332/1-1 

—— • —— 

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USÜLÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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 10331/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

 10441/1-1 

—— • —— 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 

14/02/2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nejdet Şelli-Nuri Çaynak 

İş Ortaklığını oluşturan ortaklardan Nejdet Şelli ile Nuri Çaynak Nuri Çaynak Müteahhitlik’in 

4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesi gereğince 2 yıl süre ile bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama işleminin 

yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine Ankara 13. 

İdare Mahkemesinde 2018/819 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 13. İdare 

Mahkemesi’nce verilen 24/10/2018 tarihli kararı ile “… davacı şirketin iki yıl süreyle ihalelerden 

yasaklanmasına dair dava konusu işlemin …iptaline…” karar verilmiştir. 

İlan olunur. 10442/1-1 

—— • —— 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI 

HAKKINDA İLAN 

08.11.2017 tarih ve 30234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktel Yapı San. ve Tic. 

A.Ş. - Ekin Yapı A.Ş. İş Ortaklığını oluşturan ortaklardan Aktel Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 

şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 14977022170 T.C. kimlik nolu Nafiz 

Çubukçu ve Ekin Yapı A.Ş. ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 

53083524178 T.C. kimlik nolu Hızır Ekşi ’nin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ıncı 

maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Hızır EKŞİ 

tarafından yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle mülga Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 17. İdare 

Mahkemesi’nde 2018/89 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Mahkemesince verilen 03.10.2018 

tarihli karar ile “…dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10444/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


