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YÖNETMELİKLER

Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim
öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek li-
sans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Bilim/sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı ve Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun 3 üncü maddesine göre açılmasına karar verilen dalları,

e) Doktora yeterlik komitesi: Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar veren komiteyi,

f) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
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g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy hakkı
olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile konservatuar müdürünün katıla-
bileceği kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Giriş sınavı: Lisansüstü eğitime kabul için girilmesi gerekli olan yazılı/sözlü/mülakat
sınavını,

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

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
k) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,
l) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırla-

dıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
m) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,
p) Üniversite: Batman Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğre-
tim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri

enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanıp YÖK’ün onayı ile uy-
gulamaya konulur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar açılabilir. Ortak program-
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lar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi
aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından
da altı dersi geçmeme şartı ile ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, dersin alındığı lisans veya lisansüstü programlardaki
esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bu madde hükümlerine göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gire-
ceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları,
bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız
olanlar bu programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
programına başlayamaz.

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

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde ve-
rilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır.
İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir
tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar
verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) İlk defa açılacak lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan
derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
verileceği anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler
verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından
da görevlendirme yapılabilir. Üniversite dışından görevlendirileceklerin en az doktora derece-
sine sahip olmaları gerekir.

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

(4) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar.
(5) Programın toplam kredi miktarının %75’ini geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenir.
Danışman
MADDE 9 – (1) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri,

Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri
veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu hallerde,
yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora, sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından seçilebilir.
Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez
danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yü-
rütülen programlarda, diğer yükseköğretim kurumundan atanan danışman da ikinci tez danış-
manı olarak kabul edilir.

(2) Lisansüstü programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte danış-
man atanır. Danışmanlar anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
belirlenir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanabilir. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.

(5) Öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçesi ile beraber yazılı olarak
başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir danışman belirlenebilir.

Akademik takvim
MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-
likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak
en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün
internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük
onayı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-
Pazar günlerinde de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim
kurulu her program için en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan ede-
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bilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi so-
nuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine,
açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki
sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir prog-
rama kayıt yaptırabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına da-
yanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğren-
cilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti halinde öğrencilerin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları  yarıyıla  bakılmaksızın  kayıtları
iptal  edilir;  kendilerine  verilmiş  olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında akademik

takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli

kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bi-
timine kadar kaydını yaptırabilir.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders kayıtları
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve
danışmanlarca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usule
göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki li-
sansüstü programlardan da ders alabilirler. Bu fıkra ve ikinci fıkraya göre alınacak derslerden
en fazla üç ders veya dokuz kredi geçerli sayılabilir.

(4) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanınca onaylanır. Öğrenciler her dönemde kayıtlarını kendileri yapmak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde kaydını yapmayan bir öğrencinin
durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı
yapılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz.
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(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan
asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanınca karar verilir. Da-
nışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, seçtikleri dersleri; danışmanlarının onayıyla ve kayıtlı

oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli
kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği
yapılmaz.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

Kredi sınırları
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri uzmanlık alan

dersi dışında bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak
zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili programı bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin
katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders
saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde
bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesap-
lanır.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik iki

dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik üç dersi lisans öğre-
nimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki
derslerden seçebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans prog-
ramlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta
yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi he-
sabında dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı
MADDE 17 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan yurt içi veya YÖK tarafın-

dan tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil,
almış olduğu lisansüstü derslerden en çok üç ders dokuz kredi sayılabilir.

(2) Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için muafiyet is-
tedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kap-
sayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları
gerekir. Bu işlem danışmanın teklifi, ABD/ASD kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile sonuçlandırılır.
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(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için

geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için;
muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kul-
lanılmamış olması ve başarılmış olması gerekir.

(6) Enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belge-
sinde M harf notu ile yüzlük sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not orta-
lamasına dâhil edilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-
larından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek
ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile
birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Derslerin eşdeğerliğine ve/veya muafiyetine
ilgili anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve semi-

nerlerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorunda-
dır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar
alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

(2) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler,
ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zo-
rundadırlar.

(4) Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin program-
dan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim
dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan
dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık ne-
deniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine
daha önce aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders ala-
maz.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 20 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında

danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini
aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencile-
rine bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve de-
ğerlendirebilme yeteneğini kazandırdığı haftada sekiz saatlik teorik ve kredisiz bir derstir.
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(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğretim elemanını danışman olarak
atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatille-
rinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan “başarılı”
veya “başarısız”  olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Sınavlar
MADDE 21 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik tak-

vime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli
veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencile-
rinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değer-
lendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde
enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır.
İkinci kez başarılı olamayan öğrencilerin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından bu Yönet-
melik  hükümlerine göre değerlendirilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer alma-
ması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçile-
bilir.

(2) Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl genel sınavı yapılır. Öğ-
retim üyesinin isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, öğrencilere yaptırı-
lacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu genel sınavına
katkısı belirlenebilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu

sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.
(2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için başarı notlarına

ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Harf notlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:
1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

70, doktora programı öğrencilerinin ise en az 75 almış olması gerekir. Bilimsel hazırlık prog-
ramı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program
için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğ-
rencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı
notu esas alınır.

2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu
verilir.

3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.
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4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına,
tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce başka
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için M notu ile 100’lük
sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dahil edilir.

6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, Yükseköğretim Kurulunun “4'lük Sistemdeki Not-
ların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna uygun şekilde aktarılır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların düzeltilmesi ve evraklarının saklanması
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne di-
lekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili
öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru ta-
rihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya
başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir.

(3) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun
ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı
giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas
olacak ekleri ile gerçekleşir.

(4) Ders sorumluları sınav notuna etkili olan çalışmaları, tutanakları ve sınav evraklarını
öğrencinin mezuniyetine kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar ve belirlenen
süre sonunda imha eder.

Mezuniyet tarihi
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri komisyonu

tarafından başarılı sayıldığına dair imzalı sınav tutanağının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
Kayıt silme
MADDE 25 – (1) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, ens-

titü öğrenci işleri tarafından silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğ-
renim ücretleri iade edilmez.

Jüri seçimi
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı, sözlü, uygulamalı

veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı uygulanmasına karar verildiği du-
rumda her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüri üyeleri, ilgili anabilim/anasanat
dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere
anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki ye-
dek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda;  jüri, üç asil ve
iki yedek üyeden oluşturulabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 27 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla on iki kredilik
derse kayıt yaptırabilir.
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(3) Özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerden, dokuz krediyi aşmamak kaydı ile
üç dersi lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

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

(5) Özel öğrencilerin, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ders ücretini ödemeleri ge-
rekir. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları halinde ödedikleri ders ücreti iade
edilmez.

(6) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını be-
lirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ile enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(8) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 28 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü prog-
ramlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.
Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en

az 75 olması gerekir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen

ilandaki başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
ç) Doktora yeterlik sınavından sonra ve tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay

geçiş yapılmaz.
d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ya-

pılmaz.
e) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üni-

versitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
f) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda

daha önce almış oldukları derslerden en fazla üç dersi saydırabilirler. Yatay geçiş yoluyla kabul
edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirmiş oldukları sürelerden yalnızca
bir yarıyılı toplam eğitim öğretim süresine saydırılır.

Lisansüstü öğrenci değişim programları
MADDE 29 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan Farabi, Mevlana, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğ-
renci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları
gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yö-
netmelikte yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya
katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine,
Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.
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(2) Değişim programları kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere,
Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 30 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına iliş-

kin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü

yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dı-

şında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM
Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı bir dil sınavından en az 55 puan alması gerekir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rek-
törlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını ba-
şarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan
Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğren-
ciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başla-
maya hak kazanır.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

d) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim/anasanat
dalı kurulu tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan
daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

e) Lisansüstü programlara başvurabilmek için Türkiye’deki bir yükseköğretim kuru-
mundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak
Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitüdeki anabilim ve anasanat dalları ve Türkiye dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı
aranmaz.

f) Yurt dışında ikamet eden veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabülünde ABD/ASD’nin
ALES puanı veya eşdeğer puanının en az 55 olması şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi

ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir ve ilan edilir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına

ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir. Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u,
varsa YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan
yabancı dil sınavlarından birinin %10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil puanı
ibraz etmeyen adayların da başvurusu kabul edilir ve yabancı dil sınavlarının birinde herhangi
bir taban puan istenmez.
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b) Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dallarınca açılan programlarda istenirse
yazılı, sözlü veya uygulamalı giriş sınavı yapılabilir. Bu durumda  Güzel Sanatlar Fakültesinin
enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri, kon-
servatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES
puanı şartı aranmaz. Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dalı programlarında lisans
mezuniyet not ortalamasının %90’ı, varsa YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM
Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı dil sınavlarından birinin %10’u alınarak başarı
puanı hesaplanır. Başarı puanı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına
çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu
adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puan-
larının hesaplanmasında diploma notunun %50’si, yabancı dil puanının %30’u, giriş sınavının
%20’si alınır.

c) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
ve yazılı teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile yazılı, sözlü, uygulamalı
veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Giriş
sınavının yapılacağı hallerde; programa başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve
başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.
İlgili puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil
puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Başarı
puanı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre
son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sına-
vına çağrılır. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan
alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında
ise ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil notunun
%10’u, giriş sınavının %20’si alınır.

ç) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için
ortalama en az 55 puan almak gerekir.  İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir.
Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması
ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Adayın transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığı yazılı değilse Yük-
seköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu
kullanılır.

e) Adaylar yalnız bir programa başvuru yapabilir.
f) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.
g) Tezli lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik

süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş-
değeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul
ve esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
c) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne

bağlı anabilim dalı programlarındaki değerlendirmede; lisans mezuniyet not ortalamasının
%70'i, varsa ALES puanının % 30'u alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı hesaplan-
masında asgari puan aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan ka-
dar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla,
lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
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ç) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim/anasanat dalı programlarında yapılacak olan
giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sına-
vında başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında lisans not ortalamasının
%80’i, giriş sınavının %20’si dikkate alınır.

d) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüriler
ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme
işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün
jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı ta-
rafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

e) Maddi hata nedeniyle giriş sınavı sonuçlarına itiraz edilebilir. Sınav sonucuna itiraz
eden aday, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü mü-
dürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelen-
mesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS  kredisinden  az  olmamak  koşuluyla  seminer  dersi dahil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğ-
renci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt
yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
(5) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

(6) Tez önerisi/tez önerisi değişikliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez önerisi/tez önerisi değişikliğinin onaylandığına
dair yazı, enstitü tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile öğrencinin danışmanına bil-
dirilir.

Süre
MADDE 33 – (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 bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başa-
rısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   7 Nisan 2019 – Sayı : 30738



(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler, en az üç
yarıyılı doldurmak şartı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 34 – (1) 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.

(2) 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.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşmasında ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da sa-
vunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezu-

niyet 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 ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınav,

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Dönem projesi
MADDE 37 – (1) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi ikinci yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem
projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 38 – (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.

Diploma
MADDE 39 – (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/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitü tarafından tezli yüksek li-

sans programı için belirlenmiş olan 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 sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 40 – (1) Doktora kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet
not ortalamalarının mezuniyet hesabında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dik-
kate alınır, olmaması halinde değerlendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme
dönüştürülür.

(2) Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şun-
lardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri lisans diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek
lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   7 Nisan 2019 – Sayı : 30738



b) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların YDS, YÖKDİL ya da bunlara
denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan sınavlardan birinden en az 55 puan
almış olmaları gerekir.

c) Adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
masının en az 80/100 veya 3.00/4.00, Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, yüksek lisans derecesi
ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100 veya
2.50/4.00 olması gerekir.

ç) ALES’ten başvurduğu programın puan türünden; yüksek lisans derecesiyle başvu-
ranların en az 55, lisans derecesiyle başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekir.

d) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
bağlı anabilim dalı programlarındaki değerlendirmede; yüksek lisans derecesi ile başvuranların;
ALES puanının % 50’si, YDS, YÖKDİL veya bunlara eşdeğer yabancı dil notunun % 25’i,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i (hazırlık sınıfları hariç öğretim süresi en az
10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri yüksek lisans diploma-
sına sahip olanlar için mezuniyet not ortalamalarının %25’i esas alınarak) ve lisans mezuniyet
not ortalamasının % 10’u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı he-
saplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 75 ve üzerinde başarı
puanına sahip olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın
adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir.
Eşitlik hâlinde sırasıyla ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve lisans
mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Lisans derecesi ile başvuranların; ALES
puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğer
yabancı dil puanının % 25’i alınarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı he-
saplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için puanı 75 ve üzerinde
olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıra-
lamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde
ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil
sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli ve yazılı
teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile sözlü, uygulamalı veya bunların bir-
den fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sı-
navından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından
başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES puanının %50’si, lisans/yük-
sek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, giriş sınavının %20’si alınır.
Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Ens-
titüsü için puanı 75 ve üzerinde olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı
puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek
aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet
not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci ka-
bulündeki değerlendirmede; diploma notunun %70’i, yabancı dil notunun %30’u alınarak ön
değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmede ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday giriş sı-
navına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde
bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuar ve bunlara
eş fakültelerin programlarından mezun olan adaylarda ALES puanı şartı aranmadığından yük-
sek lisans mezuniyet notunun %50’si, yabancı dil notunun %30’u, giriş sınavının %20’si alınır.
Başarı puanı hesaplanmasında 75 ve üzerinde olan adaylar,  sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edi-
len kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde sırasıyla lisans mezuniyet
notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
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g) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüri üye-
leri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve
seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır
ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri
başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

ğ) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına sahip olması ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya
ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans dere-
cesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’un temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora
programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-
ğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü tarafından belirlenir. Ancak temel tıp
bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel
tıp puanının veya ALES puanının en az %50 olması gerekir. Üniversite yalnız temel tıp puanı
veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Doktora programı
MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 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 kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

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.

(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 en az genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavları eylül-ekim ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü
yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer ko-
şulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü
yönetim kurulunca karar verilir. 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) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-
netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat

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 anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atan-
ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 45 – (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 ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat 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
Üniversite 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 ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) 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.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
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öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kuru-
lunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-
şur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez 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.

(6) 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/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesa-
bında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değer-
lendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
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(3) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si
dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 60 olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesinin
enstitüdeki anabilim ve anasanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı
puanı kullanılır.

(4) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için, tezli yüksek lisans ve doktora programla-
rında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulunca; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek
şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı
sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı
puanlarının hesaplanmasında ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının
%20’si, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %20’si alınır. Sanatta yeterlik programında
ALES’e girme şartı aranmaz.

(5) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüri üye-
leri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve
seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve
bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri baş-
kanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

(6) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(7) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(8) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Sanatta yeterlik programı
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğ-
retim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
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tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan anasanat dalının özelliğine göre alanı belir-
leyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği ke-
silir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 53 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğren-

cinin dosyası incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.
Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, otuz gün içinde enstitü
müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, dok-
tora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından
mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise
anasanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere ka-
yıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

(5) Diplomalarda enstitü müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur.
ÜNİP kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 54 – (1) ÜNİP kontenjanından başvuran adayların, ilgili programlara ilişkin

genel kontenjanlar için belirlenen asgari şartları sağlamaları gerekir. ÜNİP kontenjanından ya-
rarlanmak isteyen adaylar dilekçelerini ve asgari koşulları sağladıklarını gösteren belgeleri
kendi üniversitelerine verirler. Kendi rektörlüklerince Batman Üniversitesine gönderilen baş-
vurular Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yanıtlanır.

Genel not ortalamasının hesaplanması
MADDE 55 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren
en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak,
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derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edi-
lir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalama-
sına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine
geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not orta-
lamasına katılmaz.

Mazeretler
MADDE 56 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, herhangi

bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının olması ve mazeretlerinin enstitü yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; zorunlu nedenler, anne, baba, eş, kardeş veya
çocuğunun ölümü veya hastalığında bu durumu belgelendirmesi halinde enstitü yönetim ku-
rulunca öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Öğrencilerin mazeretlerini; sağlık
raporu olması halinde sağlık raporunun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana
geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirmeleri gerekir. Bu sürede
beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli
olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme ve disiplin işleri
MADDE 57 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık

sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile
kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan ve tebligat
MADDE 58 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda yapılacak

her türlü ilan ve tebligat Üniversite ve/veya enstitü internet adresinden yapılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eği-
tim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60 – (1) 4/10/2017 tarihli ve 30200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bat-

man Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) Bu Yönetmelikte belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Birim koordinatörleri: Kayseri Üniversitesi birim sorumlularını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (KAYÜ KARMER): Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmalarını sağla-

mak.

b) Öğrenci ve mezunlara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, piyasa nitelik ve gerek-

lerine göre meslekî ve kişisel becerilerini artırabilmeleri için faaliyet ve çalışmalar yürütmek.

c) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için danışmanlık ve bilgilen-

dirme hizmeti vermek.
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ç) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

d) Sanayi, Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak, or-
tak projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Öğrenci ve mezunların daha nitelikli bireyler olmasına, dolayısıyla istihdam oranla-
rının yükselmesine katkı sağlamak. 

f) Kayseri Üniversitesinin tercih edilebilirliğini arttırmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Birim koordinatörlerinin liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak.
b) Öğrenci ve mezunları, çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşlar ile bir araya geti-

rerek bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
c) Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele

gelecekteki iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, semi-
nerler, çalıştaylar, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak ve
benzeri faaliyetler yürütmek.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-
zeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, dü-
zenlemek veya destek vermek.

d) Merkezde öğrenci ve mezunlara yönelik insan kaynakları veri tabanı oluşturmak.
e) Mezunların kariyer gelişimlerini izlemek.
f) Kariyer yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslar,

kongreler, sempozyumlar, toplantılar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
g) Kariyer planlama ve geliştirme konularında araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.
ğ) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-

rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
h) Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantı

ve etkinlikler düzenlemek.
ı) Öğrenci ve mezunların kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve

uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.
i) Öğrencilere etkin özgeçmiş yazma ve mülakat teknikleri konularında yardımcı ol-

mak.
j)  Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı

ve görsel yayınlar hazırlamak, merkezin sosyal medyada etkinliğini sağlamak.

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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları ara-
sından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tek-
rar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erince, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve Müdürün vereceği gö-
revleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın Ocak ayı içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında bir önceki

yıla ilişkin çalışma raporunu hazırlamak, içinde bulunulan yıla ait çalışma program taslağını
hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

c) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma
birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu ka-
rarıyla Rektörlük onayına sunmak.

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

d) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları
doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

g) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,
eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş

kişiden oluşur. Diğer üç üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rek-
tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Mü-
dürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu top-
lantısında kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde

bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan birimleri oluşturmak.

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara

bağlamak.

f) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara

bağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları

doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ğ) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,

eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin oluşum

amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları ve dış paydaş tem-

silcilerinden olmak üzere en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu

tarafından önerilir ve Rektörce 3 yıllığına görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir

defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt

çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Birim koordinatörü

MADDE 14 – (1) Birim koordinatörleri, Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesin-

deki okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarıdır. Görevlendirmeyi yapan okulun

yönetimi, görevlendirdiği birim sorumlularını ve bunlara ait unvan ve iletişim bilgilerini Mer-

keze bildirir.  Birim sorumlusu görevinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni birim

sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir

kez toplanır. Ayrıca, Müdür gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.
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Birim koordinatörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Birim koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Çalışma gruplarını, olağan olarak güz ve bahar yarıyılı sonlarında toplantıya çağır-

mak ve toplantılara başkanlık etmek.

b) Çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak.

c) Çalışma gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek.

ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek

yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.

Birim çalışma grubu

MADDE 16 – (1) Fakülteler, enstitüler ve yüksekokullar bünyesinde birimlerin Yöne-

tim Kurulu kararıyla belirlenen iki öğretim elemanı ve iki öğrenci temsilcisinden oluşan dört

kişilik çalışma grupları oluşturulur.

(2) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğ-

rultusunda güz ve bahar yarıyılı başında yazılı çalışma önerileri hazırlar ve Merkez Müdürlü-

ğüne sunar. Çalışma grupları, güz ve bahar yarıyılı sonlarında olmak üzere yılda en az iki kez

toplanır. Toplantı sonucunda bir rapor hazırlanır ve Merkez Müdürlüğüne sunulur. 

(3) Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Endüstriden birimlere gelen ve KARMER’i ilgilendiren bilgiler.

b) Yapılan müfredat değişiklikleri.

c) Program dışı eğitim-öğretim faaliyetleri.

ç) Öğrencilerin sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri.

d) Öğrencilerin nicel ve nitel özellikleri ile ilgili bilgiler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman
Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci madde-
sinde yer alan “eğitim-öğretimi ile sınavlara” ibaresi “eğitim ve öğretim, sınav ve uygulama-
larına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi

dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde
önlisans ve lisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri
kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Çift Ana Dal lisans programı” ibaresi “Çift ana dal programı” olarak değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“v) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “bölüm başkanlığı” ibareleri “bölüm/anabilim dalı
başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Öğretim yılı güz ve bahar olmak
üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, sınavlar hariç en az 14 hafta ve 70 iş günüdür. Senato
gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” ibaresi “ÖSYM”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Dersleri izlemeye” ibaresi “Özel öğrenciliği” olarak
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki dersleri izlemeleri uygun görülenler ile diğer üniversite öğrencileri,
belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile
özel öğrenci olur. Özel öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, bu Yö-
netmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. Özel Öğren-
ciliğe ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirle-
nir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ERASMUS”
ibareleri “ERASMUS+” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) Öğrencilerin, yan dal programlarına kabulü, ilgili yönetim kurullarının onayı ile
yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2)  Öğrencilerin, çift ana dal programlarına kabulü, ilgili yönetim kurullarının onayı
ile yapılır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı olduğu fakülte dekanı/meslek yüksekokul

müdürü tarafından bir danışman görevlendirilir ve danışman isimleri her akademik yılın başında
Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. 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 ya-
pılır. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilgili Yönetim
Kurulu kararı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı” ibaresi
eklenmiş, ikinci fıkrasına “son gününe kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili” ibaresi
eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Dekanlık/Müdürlüğe” ibaresi “dekanlık/meslek yük-
sekokul müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “mal ve teçhizatı” ibaresi “mal, teç-
hizat ve benzeri unsurları” olarak değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrenciler, istedikleri zaman ilgili dekanlık/meslek yüksekokul müdürlüğüne bir
dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarının sildirilmesini isteyebilirler. İlgili yönetim
kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının silinmesi için yazı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı
Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih iti-
barıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

“(3) İlk yarıyıldan sonra, öğrencinin Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda, öğ-
renim ücretinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda geri ödeme yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili
kurulların” ibaresi “ilgili yönetim kurullarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Öğrenim programları
ve içeriği” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “arazi” ibaresi “saha”
olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının bi-
rinci paragrafı ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans ve lisans öğretim programları, fakülte dekanlığı/bölüm/program başkanı ta-
rafından bölüm veya programın bağlı bulunduğu dekan/meslek yüksekokulu müdürüne teklif
edilir. İlgili fakülte/meslek yüksekokul kurulları tarafından uygun görülen ve kabul edilen tek-
lifler, Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için
de aynı yöntem uygulanır. Öğretim programı, aşağıda içerikleri açıklanan program bilgi paketi
ve ders bilgi paketinden oluşur:”

“(4) Her yarıyılda açılacak derslerin ve sorumlu öğretim elemanlarının listesi ilgili de-
kan/meslek yüksekokulu müdürü tarafından yarıyıl/yıl öncesinde ilgili yönetim kurulu kararı
ile Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne iletilmek üzere Rektörlüğe
gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Stan-
dart program uygulayan birimler hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yeni açılacak seçmeli dersler bölüm/anabilim dalı/program yürütücüsünün önerisi,
ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurullarının onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yö-
netim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ön koşullu dersler

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

alan derslerden, müfredatta belirtildiği şekilde bir veya birkaçının alınması ve devamsızlıktan

kalınmaması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Se-

natonun kararıyla belirlenir.

(2) Öğrenciler, ön koşulu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

hangi bir yarıyılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.

(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 yönetim kurulu kararına

bağlıdır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredili ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.

(4) Öğrencinin üst dönemden ders alabilmesinin ön şartı GNO’sunun en az 3,00 veya

üzerinde olmasıdır.

(5) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam

yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(6) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “ilk yedi haftası içinde” ibaresi “ilk ara sınav tarihine

kadar” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilk dört haftası içinde”

ibaresi “ilk ara sınav tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan

“önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili” ibaresi “önerisi ve ilgili bölüm/fakülte” olarak değiş-

tirilmiştir.

“(1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, kayıt ücretini

yatırdıktan sonra Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünün internet say-

fasında yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda ders kaydını yapar. Da-

nışman öğrenci ders kaydını akademik takvimde belirtilen tarihlerde elektronik olarak onay-

lar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili

bölüm kurulu ve” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “fakülte” ibaresi yürürlükten kaldırılmış

ve beşinci fıkrasında yer alan “Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurulu” ibaresi “yönetim kurulu”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“Anabilim Dalı/Bölüm/Fakülte/Meslek Yüksekokul Kurulu” ibaresi “bölüm/anabilim dalı baş-

kanının görüşü ile ilgili yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ve/veya kayıt-
ları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatör-
lüğü tarafından” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul kurullarının”
ibaresi “ilgili kurulların” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “0” ibaresi “sıfır
(0)” olarak değiştirilmiştir.
“Ara sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından onaylanan akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(5) Bütünleme sınavı, öğrencinin genel sınavları sonunda başarısız olduğu ya da not
ortalamasını yükseltmek istediği derslerden gireceği sınavlardır. Bütünleme sınavına not yük-
seltmek amacı ile girmek isteyen öğrenci ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu mü-
dürlüğüne en geç bütünleme sınav tarihleri başlangıcından bir gün önce dilekçe ile başvurur.
Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların ya-
pılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin genel sına-
vına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o der-
sin genel sınav notu yerine geçer. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğ-
retimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Program başkanlığına” ibaresi “fakülte dekanlığı/bölüm başkanlı-
ğı/program yürütücüsüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ara
sınav notunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ders” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “bölüm başkanlığının” ibaresi “bölüm/anabilim dalı başkanlığının” olarak değiştiril-
miş, “bölümün bağlı bulunduğu birimin” ibaresi “bölümün/anabilim dalının bağlı bulunduğu
ilgili” olarak değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “fakülte” ibaresi “ilgili” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere verilmesinden ve ila-
nından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.

(4) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü
içinde ilgili birime yazılı olarak başvurur. İlgili yönetim kurulunca dersin sorumlu öğretim ele-
manının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi
bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

(5) Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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.
(3) DD, FF, FD, NA, U başarısız notlardır.
(4) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir.
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(5) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler
alınabilir.

(6) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu 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.

(7) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri
ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not
geçerlidir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda

hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, YNO ve GNO olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(2) YNO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde

ettiği notların katsayısı ile o derslerin AKTS kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bu-
lunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS kredi değerleri topla-
mına bölünür. Bulunan değer YNO olarak adlandırılır. 

(3) GNO ise YNO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden
itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. 

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

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
hane olacak şekilde yuvarlanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğ-

renci olarak tanımlanır.  Başarısız öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen sıralamaya göre ders-
lerini alabilir.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar
edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir.
Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar seçilemez, ancak öğrencinin transkriptinde görünmeye de-
vam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “yılın diploma töreni tarihine kadar” ibaresi “yılda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2018 30613
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürü-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetle-
rine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Bir öğrencinin bir yarıyılda ders içi ve ders dışı etkinliklerden elde ettiği top-

lam puan olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan

bilim/sanat dalını,
e) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı

bulunan bilim/sanat dalının başkanını,
f) Danışman/Tez danışmanı: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere

görevlendirilen öğretim üyesini,
g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) Enstitü: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüyü,
h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bi-

lim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve mü-

dürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için görevlendirilecek üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: YÖK tarafından YDS’ye eş değer kabul edilen sınav-
ları,

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

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,
l) Müdür: Enstitü müdürünü,
m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim

kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,
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n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora
öğrencisini,

o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,
ö) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci konten-

janlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, Müdürün
önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Müdürün teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile Yüksek Öğretim Kurulunun onayı
üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. 

(3) Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları; genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt
dışı kontenjanları ise, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tama-
mını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki
kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

(5) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile dok-
tora programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları,

takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan
edilir.

(2) İlanda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvu-
rular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve
programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(4) ALES ve eş değeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklan-
dığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü
programa başvurulan tarihte sınav puanlarının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.
Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Yüksek lisans programlarına kabul
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak ko-

şullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
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a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden,
ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, baş-
vurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile
eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip
olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim
ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle,
ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si ile yabancı dil puanının %20’sinin top-
lamına göre, 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS
veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları
geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alı-
nır. Eşitlik durumunda ALES ve lisans not ortalaması puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır. 

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim veya bilim dalı, bilim
sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi
aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mü-
lakatta alınan notun %10’u ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamı 50 puanın üstünde olan
adayların sıralaması yapılır. 

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not
ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır. 

3) Öğrenci kabulünde mülakat, biri ilgili programda görevli anabilim/bilim dalı/prog-
ram başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim
üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/bilim dalı/program baş-
kanıdır. Mülakatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim
düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülakat
puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülakat ve/veya
bilim sınavına girmeyen aday, değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Müla-
kat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve
öğretimin yapıldığı dilde yapılır.  Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren
üç haneden sonrasına yuvarlanır.

(2) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları li-
sans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tari-
hinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan as-
gari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde
bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının
eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir. Lisans programlarını birincilikle
bitiren adaylar, aynı zamanda birincilik kontenjanı dışında genel kontenjana da başvurabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değer-
lendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönün-
den ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans
not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi
halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kom-
pozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınav-
lardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlen-
dirme ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı ile sınav notunun %40’ı
toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük
sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
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b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-
gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim
üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şart-
lar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili
yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.
Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. 

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

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

Süre
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve se-
miner dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sis-
temde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilir.

Dersler
MADDE 10 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından

en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını
enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir. Ancak ders değişikliği yapıla-
caksa veya yeni bir ders açılacaksa, değişiklik yapılacak veya yeni açılacak dersin konu içe-
rikleri ilgili enstitüye anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gönderilir. İlgili enstitü kararı
ile ders değişikliği yapılabilir veya yeni bir ders açılabilir.  

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi
lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt
dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçe-
mez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.
(5) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi

miktarının yarısını geçemez.

7 Nisan 2019 – Sayı : 30738                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin alınması zorunludur.

Tez danışmanı atanması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanlık
yapabilecek öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak atanacak olan
ikinci tez danışmanı tez inceleme ve tez savunma jürisi üç kişiden oluşuyorsa tez inceleme ve
tez jürisinde görev alamaz.

(3) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın öne-
receği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izle-
mesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı
başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir. Sonuç, sunulan seminerin tam metni ve seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tuta-
nakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.

(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi ken-
diliğinden sona erer ve bu tarihten itibaren ilgili danışmana danışmanlık uzmanlık alan dersi
ve tez yönetimi için ücret ödenmez.

(6) Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belir-
tilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır. Kaydı yenilenmeden önceki danışmanı
tekrar atanabilir veya öğrencinin isteğine göre yeni bir tez danışmanı atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 12 – (1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek

lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) 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 ve intihal programından alınan orijinallik raporunu ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile 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. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri beş
öğretim üyesinden oluşursa jüri üyelerinin en az ikisi Üniversite dışından olmalıdır. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün içinde, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim
elemanlarına, lisansüstü öğrencilere, alanın uzmanlarına ve diğer dinleyicilere açık ortamlarda
gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sına-
vını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Diploma
MADDE 13 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet 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 enstitü yönetim kurulunca 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 getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, yüz yüze ve uzaktan olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzen-
lenir.

(2) 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 başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
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Süre
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok
üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler
MADDE 16 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde be-

lirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde
ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

b) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısım-
dan oluşur. Teorik dersler uzaktan eş zamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı
uzaktan eş zamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından
belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alan-
larında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:   
a) Ders başarı notu, ara sınav ile yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan
sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yıl sonu sınavları ise
gözetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %30, yıl
sonu sınavının etkisi %70’tir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yıl sonu sınavından en az 65
puan almış olmak, ara sınav ve yıl sonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması
gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama or-
tamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.

Dönem projesi  
MADDE 17 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt

yaptırılır ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Enstitünün dönem projesi hazır-
lama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış
ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye
teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem
projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar
ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü, anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.
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(2) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu anabilim/anasanat dalına bil-
dirilir. Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer.
Öğrencinin kaydını yenilemesi halinde kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen
hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Diploma
MADDE 19 – (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/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece 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 sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 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, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul
MADDE 21 – (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve

değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana-

bilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduk-
ları programın puan türünden en az 60 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş de-
ğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip ol-
maları, ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için
belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. 

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların,
kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının %20'si, bilim
sınavında veya mülakatta alınan notun %10’u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim
görenlerin mezuniyet not ortalamasının %20’si, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların
ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %20'si topla-
narak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve ya-
bancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplo-
masına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puana veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamala-
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rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu
kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil pua-
nının %20'si ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %20'si toplanarak adaylar
sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik ve-
rilir.

ç) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri me-
zunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının
ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 60 olması
veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puana veya
YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen stan-
dart puana sahip olmaları gerekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fa-
külteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpı-
larak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 60 olması veya en az 60 sayısal
ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan
adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul
edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca
YDS’den veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan almış olmaları gerekir. 

f) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabil-
mesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %50'si, yabancı dil puanının
%20'si ile mezuniyet not ortalamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar
sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil toplamı veya ALES
ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

g) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların,
kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin
birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20'si, lisans mezuniyet notu ile yüksek
lisans mezuniyet notunun aritmetik ortalamasının %20'si ve doktora giriş sınav notunun
%10’unun toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayı-
labilmeleri için doktora giriş sınav notunun en az 100 üzerinden 50 olması şartı aranır. Eşitlik
durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ğ) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora program-
larına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uy-
gun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan
veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları;
ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tara-
fından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gere-
kir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesin-
de; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil
puanının %20'si, lisans mezuniyet notu ile yüksek lisans mezuniyet notunun aritmetik ortala-
masının %10'u ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Top-
lam puanı 60’tan düşük olan aday başarısız sayılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yük-
sek olana öncelik verilir.
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Süre
MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlama-
nın 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 ve seminerleri başarıyla
tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan 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 ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

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

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilir.

Dersler
MADDE 23 – (1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitü-
lerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.

(2) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(3) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin
ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan
yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman ve görevli öğretim üyeleri tarafından yapılır.

(4) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-
sinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimle-
rinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme
ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu ders-
ler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren enstitü yönetim kurulu kararı ile açılır ve da-
nışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman
öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci sayısı dikkate alınmadan
tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat uzmanlık alan dersi açabilir.
Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak
zorundadır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir.

(5) Ders süresi 45 dakikadır.
(6) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi

miktarının yarısını geçemez.
Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli

derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, başarısız olduğu seçmeli ders açılmış ise, aynı
dersleri tekrar alırlar. Açılmamış ise, danışmanın uygun göreceği başka bir seçmeli dersi ala-
bilir.
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Seminerler
MADDE 25 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Yüksek lisans

öğrencisi bir, doktora öğrencisi iki seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve
zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce
ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin
izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı
başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar.
Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte seminer metninin tamamı bir tutanakla anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniver-
sitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu
tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş
hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim/anasanat dalları hariç doktora prog-
ramlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az
iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından
atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(3) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-
manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü mü-
dürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez
danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.

(5) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin danışmanlık görevleri ay-
rıldıkları üniversitenin ilgili anabilim/anasanat dalında görevli olan öğretim üyeleri tarafından
yürütülür.

Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, zorunlu derslerini, kredilerini ve seminerini tamam-

layan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca her
yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre
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ile atanır. Komite anabilim/anasanat dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
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.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında
yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not,
doktora derslerindeki başarı notu olan yüzlük sisteme göre 75 puandır. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(7) Yeterlik sınavına giren öğrenci sınavda başarılı olması hâlinde, ana bilim dalı baş-
kanı öğrencinin ve öğrenci danışmanının görüşlerini alarak tez başlığını, tez konusunu ve tez
izleme komitesini en geç bir ay içerisinde belirleyerek ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Öne-
rinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde
enstitüye sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. 

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden
bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 29 – (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 ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat 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
Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite
tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan, süresinde tez gelişim
raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı sonucu Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca ilgili enstitüye bildirilir. 

(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 30 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme,

yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi adet taslak tezi ve intihal
programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ensti-
tüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ve intihal yazılım programı raporunun
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç ise bir ay içinde topla-
narak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması ve en az ikisinde başarılı olunması gerekir. 

(6) Yeterlik sınavında başarılı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora
programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için Anabilim Dalı Başkanlığınca
belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur. 

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat
dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulun-
maması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-
den oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak tez jürisi dışındaki ka-
tılımcılar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

(9) 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/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
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gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 12 nci maddenin dokuzuncu fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-
tüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye biçimi Senatoca belir-
lenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir. 

(3) Müdür ve Rektör imzasını taşıyan doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar 
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora
eş değeri bir yükseköğretim programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir. 
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur. 

(4) Adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması
aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer
programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yük-
sek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlen-
dirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. 

b) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer
programlarından mezun olanların haricindekiler için ALES puanının %50’si, yabancı dil pua-
nının %10’u, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %10’u
ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapılır. 

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun
100 puan üzerinden en az 50 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir. 

Süre 
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

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

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

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

Danışman atanması 
MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danış-
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manının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, öğretim üye-
leri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yö-
netmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden olabilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 36 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi
adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. 

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken yirmi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta ye-
terlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. 
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamaya Yönelik Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları

ve diğer hususlar eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük
tarafından ilan edilir. 

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) 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, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

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.
(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. 
(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen anabilim/anasanat dallarında, enstitülerin

öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili anabi-
lim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen
şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile
ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
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b) Öğrencinin, sağlık kurumlarından alınmış heyet raporuyla belgelenmiş olan sağlık
ile ilgili mazeretinin olması.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir
fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet alması hali.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
f) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk için-

de bulunmasının muhtar haricindeki ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi. 
g) Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarının hastalıklarının he-

yet raporu ile belgelenmesi.
ğ) Öğrencinin çalıştığı kurum tarafından en fazla 1 yıl süre ile yurt içinde başka bir

şehir ve/veya yurt dışında görevlendirilmiş olması ya da yurt dışında burs kazanmış olması ve
bunu resmi bir yazı ile belirtmiş olması.

h) Doğum.
(2) Birinci fıkrada sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin

talebi, iddialarını belgelemek kaydıyla, fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulunun yanı sıra
Üniversite Senato kararı ile karara bağlanır.

(3) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği
durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verilebilir. Bu süreler normal eğitim
öğretim sürelerinden sayılmaz.

(4) Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde
enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır.
Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez ça-
lışmasına devam edemez; yeterlik ve tez savunma sınavına giremez. Bu Yönetmelikte belirtilen
normal sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, katkı payını yatırarak kayıtlarını yaptır-
dıkları sürece ders, sınav ve tez hazırlama faaliyetlerine devam eder; ancak, diğer öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 40 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu geçişler enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim tezsiz yüksek
lisans programlarına geçiş yapılamaz. 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak
hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değer-
lendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek li-
sans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğ-
rencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum,
ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Lisans
düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri,
yüksek lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ise bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğ-
rencinin ortalamasına katılmaz.

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

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 42 – (1) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim ya-

rıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller
yüksekokulunda, anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi ala-
bilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığının onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en
fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat
hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar. Lisansüstü prog-
rama kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersler, muafiyet
işlemlerinde dikkate alınır ve öğrenciler lisansüstü ilgili programa kayıt hakkını elde ettiğinde,
özel öğrenci statüsü ile aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulur. Muafiyet işlemlerinde,
muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 44 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;
a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,
c) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması,
gerekir.
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(3) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim/anasanat dalları esas alınarak 38 inci maddeye
göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kon-
tenjanlarına başvuru yapamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında

ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu-

lardan; kendi adına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları
dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmî onaylı Türkçe çevirileri ile
enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Üniversitenin veya diğer üni-
versitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan
adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Üniversite veya diğer üniversitelerce yapılan Türkçe seviye
tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin
B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir
üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. 

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı
aranmaz.

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya YÖK
tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili
mülakat sınavına girerler.

e) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim
yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata

giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezu-
niyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe
seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adaylar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not
ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin top-
lamıdır.

c) Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleş-
tirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun
4 üzerinden en az 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş de-
ğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması
gerekir. 

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık
lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

d) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit
sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına
girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat
puanının %50’sinin toplamıdır.
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e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans
programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar
için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60,
doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başla-
yarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri
şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not or-
talaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınma-
dığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş
gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından yapılır.
(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında

ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlen-
dirilir ve sonuçlandırılır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 46 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:
a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

talık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri
de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı
ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü
yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek
lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan
ve tez yönetimi dersleri açılabilir. 

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 47 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:
a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu

değildir.
b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygula-

malı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.
c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zaman-

larda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en
az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en dü-
şük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girme-
yen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sı-
nav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.
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Başarı notunun hesaplanması
MADDE 48 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre
karşılıkları ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta üstü Orta üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez
FD Devamsız Devamsız
B* Başarılı* Başarılı*
BZ* Başarısız* Başarısız*
M Muaf Muaf
(*) Seminer ve tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi gibi nota bağlı olmayan değer-

lendirmelerde kullanılır.
Ders tekrarı
MADDE 49 – (1) Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız

olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle,
enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 50 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bu-

lunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdür-
lüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bu-
lunmadığını değerlendirmek üzere itirazı dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi
değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna on beş gün içerisinde sunar. Değişikliği
enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı
MADDE 51 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi

kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden
alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sı-
navlar için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki du-
rumların geçerli bir mazeret kabul edilip edilmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin
MADDE 52 – (1) Enstitünün ilgili programlarına kayıtlı öğrenci disiplin konularında,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan
öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir ve bu öğrenci Üniversiteye bağlı enstitülere yeniden
başvuramaz.

Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 53 – (1) Öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede

alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay
içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulun-
duğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü
yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.
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(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı
olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme duru-
muna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru de-
ğerlendirme tarihi itibarıyla 9 uncu maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek
lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun
görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına
geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart-
ları yerine getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi
MADDE 54 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğ-

rencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya
iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde
devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının ne-
zaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Öğretim üyesi yetiştirme programı 
MADDE 55 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü

eğitim yaptırmak amacıyla gönderilen araştırma görevlileri, Üniversitede yeniden sınav yapıl-
masına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretime başlatılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 56 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları
uygulanır.

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

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden

itibaren başlar.
(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 57 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3207 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3208 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3019 

—— • —— 
Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 

 3242/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı 
Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.  

Ankara Keçiören Belediyesi - 4295 ada, 17 parsel - Yükselen Eml. Nak. İnş. Mad. Oto. 
San. Tic. Ltd. Şti (0006315074418447) - şirket müdürleri Nedim YÜKSEL ile Emrah 
BAYINDIR - 02.04.2019 tarihli ve 77647 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - 365 ada, 6 parsel - İntaş Konut İnş. Teks. Tur. San. ve Tic. 
Ltd. Şti (0055313273227320) - şirket müdürü Kaya MADEN - 02.04.2019 tarihli ve 77710 sayılı 
Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 8819 ada, 26 parsel - Zafer KUŞ (00026110310481621) - 
02.04.2019 tarihli ve 77629 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 8551 ada, 24 parsel - Öztürk Koyuncu İnş. İnş. Malz. 
Gıda İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. (0026315229976731)  - şirket müdürü Ali ÖZTÜRK -  
02.04.2019 tarihli ve 77666 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 437 ada, 4 parsel - Yeşildoğu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(0059315133655512) - şirket müdürü Lütfi ÖĞE -  02.04.2019 tarihli ve 77685 sayılı Bakan 
Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Sakarya Adapazarı Belediyesi - 103 ada, 5 parsel - M.T. Grup İnş. Paz. Tic. ve San. Ltd. 
Şti. (0059315133655512) - şirket müdürü Serkan TEMİZEL - 02.04.2019 tarihli ve 77607 sayılı 
Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Esenyurt Belediyesi - 1806 ada, 48 parsel - Binali DELİBAŞ 
(0034110377770221) - 02.04.2019 tarihli ve 78698 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bolu Belediyesi, --- ada, 1261 parsel - Mehmet Ali KABATAŞ (0014110208720721) - 
02.04.2019 tarihli ve 77770 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Esenyurt Belediyesi - 1979 ada, 23 parsel - Remzi ERŞAHİN 
(0034110064692612) - 02.04.2019 tarihli ve 78709 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 2297 ada, 294 parsel - MSKG İnşaat Tekstil Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti. (0034311455788212) - şirket müdürü Mustafa KAŞGÜR - 03.04.2019 tarihli 
ve 79358 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31235 Ada, 2 Parsel - Seyfettin KUŞ (0006110070238611) 
- 02.04.2019 tarihli ve 76978 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-4-D Pafta, 27056 Ada, 07 Parsel - Hızır YILDIZ 
(0007110265764303) - 02.04.2019 tarihli ve 76984 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-04-B-3-C Pafta, 1256 Ada, 09 Parsel - Özgür GEDİK 
(0007110450201411) - 02.04.2019 tarihli ve 77001 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa İnegöl Belediyesi - 72 Pafta, 406 Ada, 57 Parsel - Engin DUMAN 
(0016110007126020) - 02.04.2019 tarihli ve 77013 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT3A Pafta, 171 Ada, 4 Parsel - Fahrettin KIROĞLU 
(0034110302035347) - 02.04.2019 tarihli ve 77039 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Sivas Belediyesi - 292 Pafta, 2851 Ada, 14 Parsel - Doğan ACAR (0058112732532357) - 
02.04.2019 tarihli ve 77049 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 447 Ada, 22 Parsel - Vedat ÇOŞKUN 
(0059110007705757) - 02.04.2019 tarihli ve 77064 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Çanakkale Biga Belediyesi - H18-C-01-A-4 Pafta, 1049 (163) Ada, 13 Parsel - Hasan 
YAVUZ (0017111649843504) - 02.04.2019 tarihli ve 77024 sayılı Bakan Oluru ile 5 (bir) yıl. 
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Bilecik Bozüyük Belediyesi - 31L4C pafta, 433 ada, 5 parsel - Adem ÖZBULUT 
(0011112214578138) - 02.04.2019 tarihli ve 77030 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31263 ada, 5 parsel - Ahmet SÖNMEZ 
(0006110099880003) - 02.04.2019 tarihli ve 77062 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 5101 ada, 25 parsel - Cihan ÇALGARA 
(0006110347726548) - 02.04.2019 tarihli ve 77106 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Manisa Akhisar Belediyesi - 48L3D pafta, 1994 ada, 23 parsel - Ekrem BAYRAKTAR 
(0045110203796430) - 02.04.2019 tarihli ve 77123 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31789 ada, 6 parsel - Mehmet GÖKTAŞ 
(0006110224313211) - 02.04.2019 tarihli ve 77219 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30685 ada, 1 parsel - Mehmet HACIHALİLOĞLU 
(0006110427086667) - 02.04.2019 tarihli ve 77275 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 33156 ada, 6 parsel - Şerif TAŞ (0006110082653265) - 
02.04.2019 tarihli ve 77306 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Adana Seyhan Belediyesi - 10475 ada, 16 parsel - Vedat TALAŞ (0001110159448020) - 
02.04.2019 tarihli ve 77332 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31070 ada, 1 parsel - Zalkif GÖZÜM (0006110319265767) 
- 02.04.2019 tarihli ve 77352 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 4418 ada, 4 parsel - Oğuz Kaan BOSTAN - 02.04.2019 
tarihli ve 77292 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 666 ada, 10 parsel - Günerler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 
Şirket müdürü Fahrettin GÜNER - 02.04.2019 tarihli ve 77377 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30970 ada, 5 parsel - İlyas KÜÇÜKER - 03.04.2019 tarihli 
ve 76997 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30805 ada, 7 parsel - Mahmut GÖKYER 
(0006110220244338)- 03.04.2019 tarihli ve 76957 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 490 ada, 8 parsel - Fikret SOYOĞLU (0006110104830147) - 
03.04.2019 tarihli ve 77909 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Antalya Kepez Belediyesi - 6706 ada, 16 parsel - Yusuf İREN - 03.04.2019 tarihli ve 
76983 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - 20I-2C pafta, 160 ada, 13 parsel - İsa DEMİRTAŞ 
(0055110455166321) - 03.04.2019 tarihli ve 76965 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Aksaray Belediyesi - 2259 ada, 14 parsel - Güralan Elektr. Malz. Eml. İnş. Oto. Nakl. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0068311942885467) - Şirket müdürü Çapan SEVİNÇ - 03.04.2019 tarihli ve 
77696 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.  

Ankara Altındağ Belediyesi - 22620 ada, 9 parsel - Yibo İnş. Mad. Müh. Mim. Gıda Taş. 
Eml. Org. Ltd. Şti. (0006313018260357) - şirket müdürü Halil TAŞ - 03.04.2019 tarihli ve 77154 
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 23779 ada, 4 parsel - Öz Ertuğ Yapı Grup İnş. Taah. Eml. 
Mad. Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti. (0006311544545421) - şirket müdürü Kemal ERTUĞ - 
03.04.2019 tarihli ve 77157 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31251 ada, 3 parsel - Ak İnan İnş. Mak. Elek. Tic. Taah. 
Ltd. Şti.- Şirket müdürü Yunus AKÇİÇEK - 03.04.2019 tarihli ve 77795 sayılı Bakan Oluru ile 1 
(bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31329 ada, 3 parsel - Çeykel İnşaat Eml. Oto Taah. ve Tic. 
Ltd. Şti. 0006315679300221) - Şirket müdürü Uğur ÇEYKEL - 03.04.2019 tarihli ve 77116 sayılı 
Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Ankara Keçiören Belediyesi - 31534 ada, 3 parsel - Dido Kuy. Yapı. İnş. Dek. Turz. Gıda 
Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. (0006315604723512) - şirket müdürü Tuncay YILMAZ - 
03.04.2019 tarihli ve 77859 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.  

Ankara Keçiören Belediyesi - 33011 ada, 12 parsel - Vahit İnş. Taah. Eml. Tur. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0006315079834503) - şirket müdürü Vahittin TEKDAŞ - 03.04.2019 tarihli ve 77889 
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.  

Bolu Belediyesi, 5797 parsel - İlber Yayıncılık Gıda İnş. Tur. ve Orm. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (0014313514624056) - Şirket müdürü Abdurrahman AVŞAR - 03.04.2019 tarihli ve 77110 
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21 N 4A pafta, 1235 ada, 38 parsel - Nurbahar İnş. Teks. 
Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026315322432147) - Şirket müdürü Abdil ATALAN - 03.04.2019 
tarihli ve 77718 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N4A pafta, 2033 ada, 43 parsel- Alhan Mim. İnş. End. 
Turz. Maot. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026215548925257) - Şirket müdürü Burakhan ALHAN - 
03.04.2019 tarihli ve 77730 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İzmir Karabağlar Belediyesi - 30945 ada, 5 parsel - İzaş ısı Yalıtım Sis. İnş. Gıda Bilişim 
Tek. Loj. Taş. Tur. İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. (0035312599842003) - Şirket müdürleri Murat 
KARAPINAR ve Mutlu KARAKOÇ - 03.04.2019 tarihli ve 77736 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) 
yıl. 

İzmir Karabağlar Belediyesi - 43358 ada, 2 parsel ile 21L2C pafta, 43354 ada, 2 parsel - 
Türkatalay İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (0035315125886412) - Şirket müdürü Nesimi 
TÜRKATALAY - 03.04.2019 tarihli ve 77092 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30410 ada, 2 parsel - Nilhan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(0006315309515421) - şirket müdürü Yusuf ÜNAL (0006110295682248) - 03.04.2019 tarihli ve 
77675 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Yalova Çınarcık Belediyesi - G22D13B1A pafta, 385 ada, 11 parsel - Yalova Polatlar İnş. 
Malz. ve Haberleşme Hiz. İmalat İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0077112158201712) - şirket 
müdürü Mustafa POLAT - 03.04.2019 tarihli ve 77747 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,  

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

İptal sürelerinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 3265/1-1 

—— • —— 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
27.03.2019 tarihli 30727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim görevlisi ilanımız 

içerisinden aşağıda belirtilen kadro ilanı iptal edilmiş olup, diğer kadrolar için süreç devam 
etmektedir. 

 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
SAYISI KOŞULLAR 

İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 

Psikoloji 
Öğretim 
Görevlisi 

1 
Psikoloji bölümü lisans mezunu 
olup, Klinik Psikoloji alanında 

doktora yapıyor olmak. 
 3357/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim 
Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 
belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar; 

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, 
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, 
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı 
dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 
adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD 
formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; 

İlanın yayınlandığı tarihiden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır. 
GENEL AÇIKLAMALAR 
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği 

kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
- Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır. 
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve 

Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 
Üniversitemizin  http://pdb.mehmetakif.edu.tr/  internet adresinden temin edilebilir. 
Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör 1 1 
Nehirlerin acısu zonu balık tür 
çeşitliliği ile ilgili çalışmalar 
yapmak. 

Matematik Uygulamalı 
Matematik Doçent 1 1 

Kesirli basamaktan singüler 
olmayan türev operatörleri ve 
hastalık modelleri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Arkeoloji 
Klasik 
Arkeoloji Doçent 1 1 

Antik Dönem Kibyratis 
Bölgesi ve Kibyra Kenti 
üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 
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Arkeoloji Klasik 
Arkeoloji Doçent 1 1 

Kabalis Bölgesi Demir Çağı 
yerleşimleri ve Kibyratis 
Bölgesi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 
alanında doçentliğini almış, 
Okuma - yazma alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Fizik Eğitimi alanında 
Doçentliğini almış, Kavramsal 
fizik yaklaşımı ve kavram 
yanılgıları ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Doğal Ürün Sentezi, Azo 
Boyarmaddeler ve DFT 
üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Fen Bilgisi 
Eğitimi Doçent 1 1 

Temel Eğitim (Fen Bilgisi 
Eğitimi) alanında Doçentliğini 
almış, Aktif Öğrenme 
Teknikleri ve Mikro Öğretim 
alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim 
Programları 
ve Öğretimi 

Doçent 1 1 

Eğitim Programları ve 
Öğretim alanında Doçentliğini 
almış, Bütünleştirilmiş 
Öğretim Programı ve Yaratıcı 
Drama alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Klinik Öncesi 
Bilimler 

Veterinerlik 
Parazitolojisi Profesör 1 1 Askarid enfeksiyonları ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Klinik Öncesi 
Bilimler 

Veterinerlik 
Patolojisi Profesör 1 1 Leptospirosis üzerine 

çalışmalar  yapmış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Spor ve Sağlık 
Bilimleri Doçent 1 1 

Futbolda Performans Ölçme 
ve Değerlendirme alanında 
çalışmaları olmak. 

BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MYO 

Bitkisel ve 
Hayvansal 
Üretim 

Bitki Koruma Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Bitki zararlıları ile biyolojik 
mücadele ajanları arasındaki 
tritrofik etkileşimler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

 3212/1-1 
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Turkland Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 



7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 3215/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 7 Nisan 2019 – Sayı : 30738 

 

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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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 863)

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - 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.


