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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim

ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim

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

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; iç denetim, dış denetim, iç kontrol, risk yönetimi, bilgi tek-

nolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında disip-

linlerarası bir yaklaşımla araştırma yapmak, politika geliştirmek, eğitim ve uygulama çalışma-

ları için ortak bir platform oluşturmak, yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek, en iyi uygula-

maları ortaya çıkarmak, akademik araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bölgesel, ulusal ve

uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bu alanda ulusal ve uluslararası birikime

nitelikli katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; iç denetim, dış denetim, iç kontrol, risk yönetimi, bilgi tek-

nolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında ve amaç-

ları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, konferans, seminer, yarışma, kongre, sempoz-

yum ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek.

b) Araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.

c) Kamu ve özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde araştırma,

inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak ve politika önerileri geliştirmek.

ç) Eğitim programları düzenlemek.

d) Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştir-

mek.

g) Uluslararası nitelikte kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE  7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Ocak 2019 – Sayı : 30647



Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesi ve

geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir,

en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür

yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunma-

dığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak seçer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rek-

törlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordi-

nasyonu sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak yürütülen programların başarıyla ve amaca

uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, ulusal ve uluslararası düzeyde te-

maslarda bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenle-

mek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren bir rapor düzenlemek

ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanında araştırma

veya çalışmaları bulunanlar arasından üç yıl süre ile Müdür tarafından önerilip Rektör tarafın-

dan görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyenin yeni-

den görevlendirilmesi mümkündür. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye, bu fıkrada

belirtilen usule göre görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az üç defa salt çoğunluk ile top-

lanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili

faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma

alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
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ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

d) Danışma Kurulu ve ilgili tarafların görüşlerini alarak bir sonraki döneme ilişkin ça-

lışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını

tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Mer-

keze katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Üni-

versite öğretim elemanları ve Merkezin çalışma konusuyla ilgili özel sektör ve kamu kurum

ve kuruluş temsilcileri ile dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri

temsilcilerinden oluşabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve

Merkezin faaliyetleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma ve uygulama faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı

ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdür tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğre-

tim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından belir-

lenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde yürü-

tülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) Akademik takvim: Lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda

yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihlerini içeren takvimi, 
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim Dalı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki eğitim-öğretim

hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim dalını,
e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde ders

veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktor unvanına sahip öğretim
görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim Dalı Başkanı: İlgili enstitü anabilim dalı başkanını, 
g) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitülerde bulunan anabilim dalı başkanlığında başkan, var-

sa yardımcıları ve anabilim dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) ASBÜ: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
h) Bilim sınavı: Adayın başvurusunun değerlendirilmesi için ilgili anabilim dalı baş-

kanlığında yapılan yazılı sınavı ve/veya mülakatı,
ı) Bilimsel hazırlık programı: Öğrencilerin kabul edildikleri programlarla ilgili akade-

mik eksiklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl süren ve eğitim süresi içinde sayılmayan
hazırlık eğitimini,

i) Danışman: Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek; tezli
yüksek lisans ve doktora öğrencisine rehberlik etmek ve tez danışmanlığı yapmak üzere ilgili
anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğ-
retim üyesini,

j) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,
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k) Disiplinlerarası Anabilim Dalı: Bir enstitüye bağlı olarak kurulan, fakülte ve/veya
yüksekokul altındaki bölüm ve/veya bunların altındaki anabilim dalı isminden farklı bir ad ta-
şıyan Disiplinlerarası Anabilim Dalını,

l) Disiplinlerarası Anabilim Dalı Başkanı: İlgili enstitü disiplinlerarası anabilim dalı
başkanını,

m) Doktora Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim
dalı veya disiplinlerarası anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca
onaylanan beş kişilik komiteyi,

n) Doktora Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla
ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

o) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında incelenen bir konuya ilişkin
sunulan araştırma raporunu,

ö) Eğitim-Öğretim Dönemi: Yarıyıl/yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en
az 14 (ondört) haftalık güz ve 14 (ondört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

p) Enstitü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,
r) Enstitü Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin Enstitü

Kurulunu,
s) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitü-

lerin Yönetim Kurulunu,
ş) Etik Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde bulunan Etik Kurulla-

rını,
t) İkinci Öğretim Programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,
u) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
ü) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya se-

mineri, iki ders saatlik uygulama, stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri
uygulamalı çalışmaları belirten ölçü birimini,

v) ÖBS: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini, 
y) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
z) Resmi Sağlık Kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili

kılınan tam teşekküllü hastaneleri,
aa) Seminer: Öğrencilerin ders döneminde aldıkları bilimsel bir konuyu araştırmaya,

literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir ra-
pordan oluşan kredisiz uygulama dersini, 

bb) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
cc) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
çç) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve

yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan ko-
miteyi,

dd) Uzaktan Eğitim Programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile ger-
çekleştirilen eğitim programını, 

ee) Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans ve doktora tez öğrencilerine yol gösterici olmak
amacıyla tez danışmanı tarafından açılan dersi,

ff) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
gg) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını, 
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Başvuru, Öğrenci Kabulü, Kayıt, İntibak,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora prog-

ramlarından oluşur.
(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü

Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir lisansüstü dip-

loma programı açılabilir. Enstitü Müdürü tarafından ilgili anabilim dallarının öğretim üyele-
rinden biri, bu programı yürütmek üzere anabilim dalı başkanı olarak görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanları, başvuru koşulları ve istenilen bel-
geler ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla ke-
sinleşir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın
uzaktan öğretim programları açılabilir.

(6) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açıla-
bilir.

(7) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütüle-
bilir.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için lisans mezunu olmak;

doktora programlarına başvurabilmek için tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için adayların, başvurduğu

puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES veya eşdeğer
sınav puanına sahip olmaları gerekir. 

(3) Doktora programına başvurabilmek için yabancı dil sınavlarından Senato tarafından
daha yüksek bir puan belirlenmemişse en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(4) Başvuru koşulları ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve
Senatonun kararıyla kesinleşir. Başvuru ve kabul koşulları akademik takvime uygun olarak il-
gili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(5) Başvuruların nasıl (şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda) yapılacağı ilgili
enstitü tarafından ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) İlgili programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlamış olması

gerekir.
(2) Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın

tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası
almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin
tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir.

(3) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; öğrenim gördüğü yüksek li-
sans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50, 100 üzerinden en az 75, doktora düze-
yinde ise; öğrenim gördüğü doktora genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00, 100
üzerinden en az 80 olması gerekir.
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(4) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

(5) Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları anabilim dalı kurulu kararı incelenerek,
eğitim-öğretim başlama tarihinden önce Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(6) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı ku-
rulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir
ve akademik ortalamaya katılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

(8) Yatay geçişin diğer başvuru koşulları ve kontenjanları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,

dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(3) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adaylar, akademik takvimde belirtilen
süre içinde almak istedikleri dersleri belirten formu doldurarak ilgili enstitüye başvurmaları
gerekir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(5) Dersleri almaları uygun bulunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri
için Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri
teslim etmeleri gerekir. Kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedik-
leri ücret iade edilmez.

(6) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Özel öğrenci olarak kabul edileceklerin sayısı anabilim dalı başkanlığının teklifi,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınırlandırılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, başvuru

koşulları, son başvuru tarihi, istenen belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar Enstitü Kurulu
önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan edilir.

Başvuruların ön değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların ön

değerlendirmesi ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak
yapılan sıralamada kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrı-
labilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya
göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş
sınavına çağrılır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Ocak 2019 – Sayı : 30647



(2) Adayın not ortalaması 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın mezun olduğu
yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkriptteki 100’lük notu esas alınır. Transkriptte,
100’lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu
kullanılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların ön değerlendirmesi lisans me-
zuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme
sınavına çağrılabilir.

Başvuruların genel değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Değerlendirmeyi yapacak olan sınav jürisi, anabilim dalı başkanlı-

ğınca önerilen ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen en az üç asıl ve iki yedek
öğretim üyesinden veya bulunmaması halinde doktor ünvanlı öğretim elemanından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı
notu;

a) ALES puanının %50'si,
b) Yüksek lisansta lisans not ortalamasının; doktorada yüksek lisans not ortalamasının

%20'si,
c) Bilimsel değerlendirme sınavında alınan puanın %30’u, 
alınarak hesaplanır.
(3) Adayın başarılı olup olmadığını değerlendirebilmek için daha yüksek bir puan be-

lirlenmediği sürece, bilimsel değerlendirme sınavından en az 60 puan almak gerekir.
(4) Daha yüksek bir puan belirlenmediği sürece, genel değerlendirmede yüksek lisansta

en az 65; doktorada en az 75 puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi
içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel değerlendirme notuna göre yapılır. Genel de-
ğerlendirme notunun eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavındaki notu dikkate alınır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü sınav jürisi tarafından gerçekleşti-
rilen bilimsel değerlendirme sınav notu üzerinden yapılır.

(6) Bilim/Anabilim dalı başkanlığı, genel değerlendirme sonuçlarına göre başarılı aday-
lar arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek adayı ilgili Enstitü
Yönetim Kuruluna bildirir. Liste bu kurulun kararı ile kesinleşir. Sonuçlar, ilgili enstitü tara-
fından ilan edilir.

Kayıt
MADDE 12 – (1) Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kabul edilen

adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgelerin aslını veya onaylı örneğini kayıt süresi içinde
enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş
belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir. Kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal
işlem yapılır.

(2) Kayıt şahsen, kanuni veya iradi (noter huzurunda verilmiş vekaletname) temsilcisi
tarafından yapılabilir.

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

Ders kaydı
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin bulundukları programdan mezun oluncaya kadar her

dönem başında ilan edilen şekilde ve sürede ders kaydı yapmaları gerekir. Ders kaydını yeni-
lemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı işlemlerinden
öğrenci sorumludur.
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(2) Öğrencinin ders kaydını yapmadığı yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır.
(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında

verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce alma-
dıysa, almakla yükümlüdür.

(4) Uzmanlık Alan Dersi; Enstitü Yönetim Kurulunca tezli yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için danışmanının atandığı tarihi takip eden dönemde başlar, Enstitü Yönetim Ku-
rulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz
tatillerinde de devam edebilir. 

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, danışmanı tarafından açılan 8 saatlik uz-
manlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

(6) Dönem başında kayıt yaptıran öğrenciler, ancak akademik takvimde belirtilen gün-
lerde ders ekleme ve silme işlemleri yapabilirler.

(7) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile sonuçlandırılır.
(8) Seçmeli bir derste başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya yerine aynı kredili başka

bir seçmeli dersi alabilir.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Yarıyıl kayıt işlemleri, öğrencinin varsa ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırması, yarıyıl ders seçme işlemlerini yapması
ve danışmanın ders seçimlerini onaylaması ile gerçekleşir. Süresi içinde katkı payı veya öğre-
nim ücreti ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Öğrenci, başvurusu ve belgelendireceği haklı ve geçerli mazeretle-

rinin bulunması ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabul etmesi halinde kayıt dondurabilir. Kaydı
dondurulan öğrencinin kayıt dondurduğu dönemi, öğrenim süresine dâhil edilmez. Kayıt don-
durma süresi bir yarıyıldan az olamaz.

(2) Öğrencinin katıldığı ilk sınav tarihinden önce, kaydı dondurulan öğrencinin ödemiş
olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti kayıt olacağı ilk dönemin katkı payından veya öğrenim
ücretinden düşülür. Öğrencinin katıldığı ilk sınav tarihinden sonra kaydı dondurulan öğrenciden
tahsil edilen katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(4) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez; sınavlara giremez.
(5) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden ya-

rıyılın başında yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam
ederler.

Ders muafiyeti/intibak
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin;
a) Başka lisansüstü programdan aldıkları dersler, ilgili bilim/anabilim dalı intibak ko-

misyonunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıt yaptırdığı aynı derecedeki
programın derslerinden muaf tutulabilir.

b) Daha önce doktora programında alınan bir ders yüksek lisans programı için muafiyete
konu olabilir.

c) Yatay geçiş hariç olmak üzere, muafiyet verilecek derslerin toplam kredisi, ilgili
programın toplam kredisinin %50’sinden fazla olamaz.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   6 Ocak 2019 – Sayı : 30647



Kayıt sildirme ve silme
MADDE 17 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak

kayıtlarını sildirme talebinde bulunabilirler. Talebin değerlendirilmesi için ilişik kesme belge-
sinin öğrenci tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen veya kanuni/iradi temsilcisi tarafın-
dan sunulması zorunludur.

(2) Enstitüden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle enstitü ile ilişiği kesilen
öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için enstitü
tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve malî yükümlülükleri yerine getir-
meleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü prog-
ramlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Kayıt sildirme talebi uygun görülen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğ-
renim ücreti iade edilmez.

(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı
ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Dönemler
MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yılsonu sınavları ve bütünleme sı-

navları hariç en az 14 (ondört) haftalık güz ve 14 (ondört) haftalık bahar yarıyıllarından olu-
şur.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler ve bu

derslerin hangi öğretim üyesi tarafından verileceği, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun
önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenciler bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi, programın
toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(3) Doktora programında en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans
programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim
dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu şartları taşıyan
doktor öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde ders verebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı için
gerekli eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciye bilimsel hazırlık programının uygulanıp
uygulanmayacağına, uygulanacaksa hangi dersleri alacağına ilgili bilim/anabilim dalı akademik
kurulunun teklifi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile karar verilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıl bilimsel ha-
zırlık programı uygulanır. Burada geçirilen süre, ilgili lisansüstü programın süresine dahil de-
ğildir. Bilimsel hazırlık programını süresinde tamamlayamayan öğrencinin ilgili lisansüstü
programdan kaydı silinir. 
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(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer esaslar, alınan ders düzeyinin ilgili mevzuatında
belirlenen kurallara tabidir. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü not ortalamasında hesaba ka-
tılmaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programını ba-
şarıyla tamamlamayan öğrenci lisansüstü ders alamaz.

Danışman atama ilkeleri
MADDE 21 – (1) Kayıt yaptıran her yüksek lisans ve doktora öğrencisine en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla danışman atanır.

(2) Atanan danışmanın 6 aydan fazla görevinin başında bulunamaması durumunda ye-
rine yeni danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin başka bir yük-
seköğretim kurumuna geçmek suretiyle yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması veya yük-
seköğretim üst kurullarında görev alması halinde, başlamış olan danışmanlıkları süreç tamam-
lanıncaya kadar devam edebilir.

(3) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belir-
lenir. Gerekçe gösterilerek, öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısı Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile %50 artırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlık sayısı
dikkate alınmaz.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kendisine atanan danışmanın açacağı uz-
manlık alan dersine, seminer dersine ve tezle ilgili derse/derslere, tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışmanlık görevi danışman atanıncaya kadar enstitü bilim/anabilim dalı başkanı
tarafından yürütülür.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora danışmanı, üniversitede belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarında, bir öğretim üyesi veya Senato tarafından be-
lirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar danışman olarak belirlenir.

(8) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler-
den olabilir.

(9) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Doktora tez danışmanı, en az dört
yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders
vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üye-
leri arasından atanır.

(10) Danışmanını değiştirmek isteyen öğrenci veya danışmanlık görevini bırakmak is-
teyen öğretim üyesi, değiştirme/bırakma isteğini ve gerekçesini ilgili bilim/anabilim dalı baş-
kanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Her bir

ders için olmak üzere, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam et-
meyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkına sahip değildir. Devamsızlık
sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dahildir.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam
şartlarını yerine getirmeyen öğrenciye DZ notu verilir.

(3) Öğrencilerin yoklama listeleri dönem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta için-
de ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

Sınavlar ve başarı puanı
MADDE 23 – (1) Kredili derslerde her ders için akademik takvimde belirtilen sürelerde

en az bir ara değerlendirme ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar, Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilen tarihte ve yerde yapılır. ÖBS’den yapılan
ilan tebligat mahiyetindedir.

(2) Birden fazla ara değerlendirme sınavı yapılacaksa, sınavların sayısı ve ne şekilde
yapılacağı, ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dönem başında
ilan edilir.

(3) Ara değerlendirme ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etki oranları ilgili
öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir, ÖBS’den öğrencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavının, dönem sonu başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den
fazla olamaz.

(5) Kredili derslerde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(6) Puan verilen her sınava ait sınav evrakı, cevap anahtarı, sınav yoklama listesi, dönem

sonu sınav sonuçlarının ilanından sonraki iki hafta içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir. 
(7) Bütünleme sınavına, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip başarısız öğrenciler

girebilir. Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı yerine geçer.
(8) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-

tilmiştir:
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00  
80-89  BA 3,50
70-79  BB 3,00
65-69  CB 2,50
60-64  CC 2,00
55-59  DC 1,50
50-54  DD 1,00
00-49  FF  0,00
Devamsız D Z
Sınava girmedi GR 
Devam ediyor DE  
Başarılı   BŞ  
Başarısız BŞZ  
Muaf  M 
(9) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az (CC) notu almaları

gerekir.
(10) (DC) notuyla başarısız olan öğrencinin ders tekrarında devam zorunluluğu yoktur.

(DD) ve (FF) notuyla başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam zorunluluğu vardır.
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(11) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşul-
ları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not,
not ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.

(12) (GR) notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik,
tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not,
yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak iş-
leme alınır.

(13) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere, tez çalışması ve uzmanlık alan
dersi için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının
değerlendirmesine, doktora eğitiminde Tez İzleme Komitesi raporlarına dayanılarak yapılır.
Süresinde gelmeyen Tez İzleme Komitesi raporları için başarısız (BŞZ) notu verilir.

(14) Tez çalışması sonucu uzmanlık alan dersi ile birlikte başarılı (BŞ) veya başarısız
(BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

(15) Seminer dersi başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir. 
(16) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki Dönem projesi dersi başarılı (BŞ) veya ba-

şarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.
(17) (M) harf notu, Muaf olunan dersi ifade eder.
Ağırlıklı dönem not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda ağırlıklı dönem not ortalaması

(ANO) ile ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplanır ve buna göre başarı durumları be-
lirlenir.

(2) Ağırlıklı dönem not ortalaması, öğrencinin o yarıyılda aldığı tüm derslerin başarı
notlarının kredileriyle (AKTS) çarpımları toplamının, o yarıyılda alınan derslerin kredileri
(AKTS) toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin
başarı notlarının kredileriyle (AKTS) çarpımları toplamının, ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-
lerin kredileri (AKTS) toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane dikkate alınır.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 25 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir, hesaplanan

notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ÖBS’ye girilir ve ilan edilir. Sonuçlara,
ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile
itiraz edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Notlarda değişiklik olması halinde, ilgili
öğretim elemanı tarafından talep formu doldurularak bilim/anabilim dalı başkanlığınca Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddî hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu
ile dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, anabilim dalının onayı üze-
rine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzeltilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 26 – (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 toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur.
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Süre
MADDE 27 – (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 en çok altı yarıyılda tamam-
lanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını
yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 28 – (1) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına önerir. Uygun görülen öneri, ilgili
bilim/anabilim dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tez konusu Enstitü Kurulu onayı ile ke-
sinleşir. Tez konusuyla ilgili değişiklik talepleri aynı sürece tabidir. Tez konusunun uygun gö-
rülmemesi halinde, ilgili Enstitü Kurulu değişiklik talep eder.

(2) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi ve tez çalışması dersine kayıtlanabilmesi için
en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, bir seminer ve
diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay
geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders
alma şartı aranmaz.

(3) Tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul onayı alındıktan sonra,
Enstitü Kuruluna sunulur.

(4) Öğrencinin tez savunma talebinde bulunabilmesi için ilgili programın mezuniyet
için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.

(5) Öğrenci, tez çalışması sırasında elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen
Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(6) Öğrenci, yüksek lisans tezini savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme ile birlikte tezini danışmanına sunar. Danışman, ilgili enstitü tarafından belirlenen ben-
zerlik oranlarını dikkate alarak intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve teze ilişkin görüşü
ile birlikte tezi ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı önereceği
tez jürisi ile birlikte tezi enstitüye gönderir.

(7) Yüksek lisans tez jürisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca
en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim üyesi belirlenir. Jüri sayısından
bir fazla sayıda tez nüshası enstitüye teslim edilir.

(8) Yüksek lisans tez sınavı, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren bir ay içindeki
bir tarihte, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplan-
tıları eksik üyeyle yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tu-
tanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü be-
lirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir.

(9) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan din-
leyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Tez savunma sınav süresi 50 dakikadan az olamaz.
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(11) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami eğitim süresini aşmamak

kaydıyla, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(14) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi ve ilgili anabilim dalının tezsiz yüksek li-
sans programının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının gerektirdiği yükümlü-
lükleri yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans
programının gerektirdiği yükümlülükleri başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

(15) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kop-
yasını; Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

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

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

Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 başa-
rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi
MADDE 32 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın

sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje
konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
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(2) Dönem projesini tamamlayan öğrenci projeyi enstitü dönem projesi yazım kılavu-
zuna uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesinin, in-
tihal yazılım programı raporuyla birlikte ciltli bir nüshası ve elektronik ortamdaki kopyası dö-
nem projesi teslim formu ekinde enstitüye teslim edilir.

Diploma
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından

tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alı-
nan dersler, ilgili bilim/anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yük-
sek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programları

Genel esaslar
MADDE 34 – (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.

(2) Doktora programlarında, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden
en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya programın ön-
gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik

takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Öğrenci, derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS
kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan biri anabilim dalı başkanı olmak üzere, beş kişilik dok-
tora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, anabilim dalını oluşturan bi-
lim dalları için farklı sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri

6 Ocak 2019 – Sayı : 30647                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca önerilir ve ilgili Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınavlar
her bir jüri üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav ortalaması en
az 70 puan olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav ortalaması da en az 70 puan olan öğ-
renci başarılı sayılır. Sınav sonuçları, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınavdan bir sonraki ya-
rıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği
kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 39 – (1) Doktora öğrencilerinin, tez teslim tarihinden önce, tez çalışmasından

türetilmiş ve kendisinin veya kendisiyle birlikte tez danışmanının yazar olarak yer aldığı en az
bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı almış olması ge-
rekir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.
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(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(4) Öğrenci, doktora tezini savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte tezini danışmanına sunar. Danışman, ilgili enstitü tarafından belirlenen benzerlik
oranlarını dikkate alarak intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve teze ilişkin görüşü ile
birlikte tezi ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı önereceği
tez jürisi ile birlikte tezi enstitüye gönderir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim 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 dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Doktora tez sınavı, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren bir ay içindeki bir
tarihte, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları
eksik üyeyle yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla
belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-
den oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora tez savunması süresi
90 dakikadan az olamaz.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 40 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre

hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı
dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman, tezin tez ya-
zım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabi-
lim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine
doktora diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tara-
fından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, li-

sansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uy-
makla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte
güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer
olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 23 üncü maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığı tarafından sağlanır.

İzinler
MADDE 42 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü

ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum
nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî
öğrenim süresine eklenir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 43 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararları, Senato tarafından onaylanan
Lisansüstü Programları Uygulamada Usul ve Esaslara ait kararlar uygulanır.

Tebligat ve duyurular
MADDE 44 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye

her türlü tebligat ve duyurular, Öğrenci Bilgi Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer
alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönde-
rilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri iz-
lemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini takip eden akademik dönemde yü-

rürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11862 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lojistik Servis Müdürlüğü’nden: 
Afyonkarahisar Lojistik Servis Müdürlüğüne bağlı İşyerlerinde bulunan Vagon 

Kantarların bakım, onarım, ayar ve damgalatma hizmetlerinin (11) Ay süreyle yürütülmesi 
(Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No: 2018/699463 
İdarenin: 
a) Adresi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lojistik Servis Müdürlüğü Ali 

Çetinkaya  Mah. Silo Yolu  Cad. No:2/6   GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası:0 272 213 76 21- 0 272 214 34 91 
c) Elektronik Posta Adresi  : afyonlojistik@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lojistik Servis Müdürlüğüne 

bağlı İşyerlerinde bulunan Vagon Kantarların bakım, onarım, ayar ve damgalatma hizmetlerinin  
01.02.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında yapılması  hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre)  

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Lojistik Servis Müdürlüğü adresine ihale 
tarihi olan 23/01/2019 günü saat 11/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Lojistik Servis Müdürlüğü adresinde 
veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup , TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç 
Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL 
bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - 
T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI  TR94 
0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı 
bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11891/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

PERSONEL ALIM İLANI 

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek 

üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun 5 Bahçıvan unvanlı 

personel alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Öğrenim 

Durumu 

Puan 

Türü 

Kadro 

Unvanı 

Görev 

Yapacağı 

Şehir 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

1. 

Tarım/Ziraat 

Meslek Lisesi  
P-94 Bahçıvan 

Adana 1 

2. Ankara 1 

3. Konya 1 

4. Manisa 1 

5. Kocaeli/Gebze 1 

 

A - BAŞVURU ŞARTLARI: 

Başvurular 22 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) www.tse.org.tr resmi 

internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup “Başvuru linki”  başvuru başlangıç 

tarihinde (22 Ocak 2019) tarihinde aktif olacaktır.  

Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir. 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak, 
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6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özrü bulunmamak, 

7) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

8) 07 Ekim 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2018-

KPSS/Ortaöğretim) en az 60 KPSSP94 puanı almış olmak, 

9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri 

için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması 

halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

11) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla (31 Ocak 

2019) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son 

günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

B - BAŞVURU ŞEKLİ 

1) Başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 – 31 Ocak 2019  tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil) Enstitünün resmi internet sitesi (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasında yer 

alan elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak, fotoğraf ve mezuniyet 

belgeleri ile elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru 

süresini uzatma hakkı saklıdır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

2) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türüne 

göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak 

kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim 

programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan 

adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. 

3) Sınava girme hakkı kazanan adaylar 07 Şubat 2019 tarihinde Enstitünün resmi internet 

sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını 

kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav 

giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim 

edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de 

(http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler. 

4) Sınava girme hakkını kazanan adaylar, sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış 

belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili 

makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar. 

https://www.tse.org.tr/
https://www.tse.org.tr/
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C - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Sözlü sınav, adayların; işe alınacakları konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, Türk 

Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, kendilerini ifade etme 

yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin, 

alınacakları kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek 

ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav 

olacaktır. 

Ç - SINAV YERİ 

Sözlü sınavın yapılacağı yer, 07 Şubat 2019 tarihinde www.tse.org.tr adresinde duyurular 

sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için 

oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü 

belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer 

belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır. 

D- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü 

sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen 

KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen 

kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak 

belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş 

ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar 

sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan 

edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla 

tebligat yapılacaktır. 

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan 

başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış 

olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

E - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş 

günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından 

en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

 136/1-1 
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Mardin İli Nusaybin Belediye Başkanlığından: 
NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK  

ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 
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—— • —— 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Görevlisi ve 

Araştırma Görevlisi ilan metninde 201812253 duyuru numaralı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalı özel şartında sehven yazılan Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek 

Lisans Yapıyor Olmak ifadesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiş olup, ilgili kadronun başvuruları 

devam etmektedir. 

 

Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ ALES Puanı 70 

Bölüm TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ YDS\Eşdeğeri 50 

Anabilim Dalı OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  

Kadro Unvanı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (50/d) Kadro Sayısı 1 

Duyuru No 201812253 Kadro Derecesi 7 

Özel Şartlar 
Fakültelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak ve Okul 

Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 

 145/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No  : 06/11/2018 - 229   Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No      : 06/11/2018 - 3738   Kocaeli 
 
Yalova İli, Çınarcık İlçesi genelinde yapılacak olan, 1/5000 ölçekli Revizyon - İlave İmar 

Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon -  Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas olmak üzere görüş 
talep edilen Çınarcık Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve E.4982 
sayılı yazısına istinaden hazırlanan raportör raporu okundu, konunun dosyaları incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Yalova İli, Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde, 221 ada 2 ve 3 parsellerde şahıs 
mülkiyetinde bulunan, sit dışı, tescilsiz sivil mimarlık örneği yapının 2863 sayılı yasa kapsamında 
değerlendirilen kültür varlığı olması dolayısıyla 2. Grup olarak tesciline, koruma alanının ise 
karar eki haritada olduğu şekliyle belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
hazırlatılarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ocak 2019 – Sayı : 30647 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 
 11756/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2019 – Sayı : 30647 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

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.
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