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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen

lisansüstü programlara ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile
diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,
d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
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e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan
bilim/sanat dalını,

f) Enstitü/enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-
titüyü/enstitüleri,

g) Genel kontenjan: Türk ve yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri enstitünün
öğrenci kontenjanlarını,

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

h) Program başkanlığı: Bir anabilim/bilim dalına bağlı olmayan, disiplinler arası prog-
ramların başkanlığını,

ı) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Sanatta yetenek sınavı: Anasanat dalları lisansüstü programlarına kabul için Üniver-

sitenin yaptığı yetenek sınavını,
j) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
k) Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7, TUS klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilen puanı,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
m) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
n) Üniversite yabancı dil sınavı: Yüksek lisans programlarına kabul için Senatoca uygun

görülmesi halinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin yaptığı yabancı dil sınavını,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YDS eşdeğeri sınavlar: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversitelerarası

Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
r) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjan-
larını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarıdır.
(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci

öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları
uygulanabilir.

(3) Enstitülerde ve/veya programlarda on/on iki yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti
ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uy-
gulanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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(5) 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.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ait kontenjanlar, başvuru koşulları, takvim ve

diğer hususlar ile ilgili kurallar ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafın-
dan belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

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

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES veya eşdeğeri

sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezun-
ları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya
yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara
göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Başvuru için istenen ALES
veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel
tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, bu Yönetmelikte
belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato
kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşde-
ğeri sınav puanı istenmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararına bağlıdır.

(2) Adayların kontenjanlara kabulünde lisans/yüksek lisans diplomasında veya not
transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış ve/veya
gösterilmemiş adayların lisans/yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürül-
mesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.  

(3) Öğrenci kabulü için ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta ye-
tenek sınavından istenen puanlarda Senatoca yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen
ilk başvuru döneminde uygulanır. Senatoca belirlenen asgari puanları ve uygulama dönemini,
Rektörlük internet üzerinden duyurur.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve lisans eğitiminin
tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, genel kontenjanlar
için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış
yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başla-
yabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar ta-
rafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversite-
lerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir
yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak
başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisans-
üstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı
dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da Üniversite yabancı dil sınavından 65 veya karşılığı
puandan az olmamak üzere yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında Senatoca
belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
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(6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlara yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise; YDS veya eşdeğeri sınavdan veya Üniversite
yabancı dil sınavından yüksek lisans için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik için en az 55
puan alan ve programa kabul için Senatoca belirlenen yabancı dil puanı dışında diğer koşulları
sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil
puanını sağlamak zorundadırlar. Eğitim ve öğretimin Türkçe yapıldığı lisansüstü programlarda
isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılması ve uygulanacak esasların belirlenmesi Senato
tarafından gerçekleştirilir. Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(7) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bi-
lim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya
beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bi-
lim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik
çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üze-
rinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi
de kullanılabilir. Mülâkata girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul
edilmez. Mülâkat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda
eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(8) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato
tarafından belirlenir.

(9)  Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sı-
ralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sı-
navı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edile-

bilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-

fından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sa-
natlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre sanatta yetenek
sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(2) Adaylardan YDS veya eşdeğeri sınavdan veya Üniversite yabancı dil sınavından is-
tenilebilecek yeterlilik düzeyine Senatoca karar verilir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşde-
ğeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si ve yabancı
dil puanının %10’u toplanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yukarıda
belirtilen oranlar sınava giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların
yabancı dil puanları ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 ol-
ması gerekir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edi-

lebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
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b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.
İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı tü-
ründe 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(2)  Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav ve yabancı
dil şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES
puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının tamamı alınır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60
olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama
ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,
istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanı ve lisans dersleri not ortalaması yüksek
olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için

adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte

veren bir programdan mezun olmaları gerekir.
b) Lisans derecesiyle başvuran adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu

programın puanının 80 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı
almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla, her başvuru dönemi için Senato tarafından belir-
lenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla her başvuru dönemi için Senato tarafından belirle-
necek ALES puanına veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere yine Senatoca
belirlenecek temel tıp puanına sahip olmaları gerekir.

d) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav
puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının
%10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav
puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya ya-
zılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması ge-
rekir.

Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
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derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(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 refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YDS veya eşde-
ğeri sınavdan en az 55 puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların
özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sınavı
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mü-
lâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen
programlarda ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mü-
lâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması
gerekir.

Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına
uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; dokto-
ra/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan
diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları
ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi ka-
zanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek
lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not orta-
lamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not
ortalamalarının en az 75 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte, lisans not ortalamasının tamamı; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte, lisans
not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan ka-
bul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan
dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin be-
lirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi
ve zamanı önce olan aday tercih edilir.
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(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslar-
arası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar
verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı
olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından ka-
bul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve
Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun nor-
mal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belir-
lenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak
ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü
programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başar-
mış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için öğ-
rencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES puanı, ana-
sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlayan öğ-
renciler başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim
süresinin son bir yarıyılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim sü-
resinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört
yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durum-
larda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta
yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri
sınav puanının %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının %50’si,
yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u top-
lanır. Yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek li-
sansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir.

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

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en

az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili
anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS
kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (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 doğru-
dan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler
için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim
etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin
yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için Senatoca belirlenen yabancı dil pua-
nını almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen
derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitüce ilan

edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda
listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri
ile birlikte ilgili enstitüce ilân edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen bel-
gelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi
vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında baş-
vuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından
onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bu
kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde
ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içe-
risinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler
o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre
öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edi-
lenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurabilirler. Başvurularının
kabul edilmesi halinde, alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak
zorundadırlar.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
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Ders saydırma/intibak
MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uy-
gulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta iki yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geç-
memiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek
lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik
diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sa-
dece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/ana-
sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da
belirtilir.

Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması.
f) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil

eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıl, askerlik, tu-
tukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri
takdirde, lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-
gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gös-
teren belgeleri dosyasında saklanır.

Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat,

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde imza karşılığı şahsen
kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine/adres kayıt sistemindeki adresine
veya öğrencinin Üniversite Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan elektronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait dersler lis-

tesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim ve öğretim şart ve imkânları ile öğretim elemanı listesin-
den oluşur. Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzen-
lenir, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir. 

(2) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem
projesi, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler, tamamlayıcı
faaliyetler/uygulamalardır. Dersler ve diğer lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, Senato
tarafından onaylanan müfredata göre yürütülür.

(3) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda
en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(4) Öğretim plânı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylanan müfre-
datlarında yer alan ve yarıyıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanla-
rını, yarıyılda alınabilecek asgari ve azami kredi miktarlarını ve kontenjanları içerir.

(5) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl öncesinde, ana-
bilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, öğretim
plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini ilgili enstitü yönetim kurullarında karar-
laştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üni-
versite Yönetim Kurulunca onaylanır. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az ol-
ması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli
dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(6) Öğretim plânlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı
başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(7) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci
öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü dü-
zeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının
%75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı ders-
lerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(8) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Ensti-
tüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu
kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla
olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının
hesabında dikkate alınmaz.
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(9) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin tezli yüksek lisans progra-
mında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma teknik-
leri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında almadıysa,
bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı
ile belirlenir.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık
halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının
onayı alınır.

(11) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(12) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrenci-
lerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kap-
sayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından
yapılır.

(13) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-
sinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyim-
lerinin aktarılmasını bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel ya-
zıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik
bir derstir. Bu dersler, danışmanın atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır
ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Da-
nışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan 8 saat uz-
manlık alan dersi açar. Bu ders öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati olarak
değerlendirilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan
dersini almak zorundadır.

(14) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(15) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik
olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır.
Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışman-
lık saati belirler.

(16) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamına girmeyen ancak öğ-
rencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde
tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek değerlendirilir.

Danışman atama ilkeleri ve danışmanın görevleri
MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrenci-

lerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini
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ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması
halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı, ilgili programda ders veren ve
Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip
öğretim görevlileri arasından atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sa-
natta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya
iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından
atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin amaç,
yöntem ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabulünden sonra,
ikinci danışmanın tez çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi,
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren
konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

Kredilendirme
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS

olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için
15, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta
yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en

az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste
bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız
sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde gö-
revlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda
olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate
alınmaz.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uy-
gulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders
başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz. Uzaktan eğitimle yürütülen li-
sansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı
veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde
belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.
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(3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü
içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya
girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle
tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için beş iş
günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(4) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın
tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları
programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; dok-
tora tez önerisi, kabul veya ret olarak; tezler ilk sınavda kabul, ret veya düzeltme olarak, dü-
zeltme verilen tezler kabul veya ret olarak değerlendirilir.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm
derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-
lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane
olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kulla-

nılır. Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı
notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yüksel-
tilebilir. 26 ncı maddeye göre hesaplanacak başarı notu, tezli ve tezsiz yüksek lisans program-
larında 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100
puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı
notlar virgülden sonra iki hane olacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora/Sanatta Yeterlik

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

M Muaf Muaf

YT Yeterli-Başarılı Yeterli-Başarılı

YZ Yetersiz-Başarısız Yetersiz-Başarısız

DZ Devamsız Devamsız

(4) YT ve YZ; Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları
tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kul-
lanılır.

(5) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün
içinde ilân eder.

(6) Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.

11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden

üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı
MADDE 29 –  (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli

derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların ye-
rine danışman onayıyla dönem farkı gözetmeksizin bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seç-
meli dersleri de alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans

veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya
yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/ana-
sanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun ka-
rarıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. 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.

(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sa-
natta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda
alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü
programa ait yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve
karşılığı olan AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve ba-
şarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu
lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu
programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak, lisans dü-
zeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans
öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, li-
sansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez
sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.

Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en
az 85, YDS veya eşdeğeri sınavlardan veya Üniversite yabancı dil sınavından en az 65 veya
bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl so-
nuna kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları
da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim
koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde

hükümlerine göre atanır.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı-

nın önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının
doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans
dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans ders-
lerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden
alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin
başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Ders ve tez yükü
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 kredi-

den çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetler-
den/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60
AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’tır.

(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı-
nın önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının
doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans
dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans ders-
lerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve karşılığı olan
AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden
alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin
başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.
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Tez süreci
MADDE 35 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kre-

disini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamla-
ması gerekir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek
bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması ha-
linde, tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite
dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi de belirlenir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde tezlerini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci,
tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim
elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul
veya ret kararı verir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca

uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez
çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygula-
malı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanla-
rına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere
kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
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sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı
sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, prog-
ramların özelliğine göre ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim ku-
rulunun onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında ilan edeceği alanlarda sınav yapılır.

(10) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarının sağ-
lanması gerekir. İlgili yayında veya projede Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adının geç-
mesi şartı aranır.

Diploma
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezli
yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi,  tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik or-
tamda YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman ataması
MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
Ders yükü ve dönem projesi dersi 
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisizdir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı
veya başarısız olarak yapılır.

(3) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkan-
lığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program baş-
kanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz
yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(4) Dönem projesi dersi konusu, danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir
ve ilgili enstitüye bildirilerek enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(6) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl
sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.

(7) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun
kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(8) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız
olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Öğrenci başarısız
olduğu dönem projesi dersini üçüncü yarıyılda tekrar alabilir.

(9) Üçüncü yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş 
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yük-

seköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, benzer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma
MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğ-
rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması
için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin bağımsız bilimsel araştırma

yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

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

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Öğrenim süresi
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 46 – (1) Her bir öğrenci için danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü madde hükümlerine göre yapı-
lır.

(2) Tez danışmanının öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez konusu/başlığı ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez konusu/başlığı, uygun bulunması
halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez ko-
nusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Ders ve tez yükü
MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az sekiz 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 on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında 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.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin 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) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla
yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılın sonunda; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en erken beşinci, en geç yedinci
yarıyılın sonunda girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim/bilim
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 dâhil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli
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olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin
başarı notunu 100 üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği
notları ayrı ayrı dikkate alarak, 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 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, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapı-
lır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşa-
malardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve ana-
bilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belir-
lenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ
edilir.

(9) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak
belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye
önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder.
Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye
sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin
geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve
tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savun-
masının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve
49 uncu maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanır.

Tez süreci
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun

öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(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, 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.

(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-
pacağı 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 sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(5) 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.

(6) 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.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddenin dördüncü fık-
rasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile il-
gili olarak her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tara-
fından birer defa olmak üzere ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplan-
tılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise, izleyen
tez izleme raporlarını toplantı tarihinden bir ay önce tez izleme komitesine yazılı bir rapor ile
sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi
içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(9) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme ko-
mitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.

(3) 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 üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi
dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve
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jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla
belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar
verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-
ten sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı, şahsen ve/veya kar-
go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az, 30
günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölü-
münden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına
ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(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
iş günü 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, azami süreyi aşmamak üzere, aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(8) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması
gerekir.

Diploma
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan doktora programı için belir-

lenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine ge-
tiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış
adı bulunan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (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 programdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili
dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve
varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi
MADDE 53 – (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.
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(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 ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi
halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez
başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için
ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ve 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

Ders ve tez yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) 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.

(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Tez/Sanatta yeterlik süreci
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları ve benzeri kişisel bir etkinlik
yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak
yer alabilir. İlgili yayında, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

Tez/Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.
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(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.
Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversi-
tenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir
intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere 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 dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-
ten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kar-
go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30
günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 sa-
atten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Tez jürisi,
ilgili programın özelliğine göre öğrenciden aşağıda belirtilen performansı yapmalarını ister ve
bu performansı değerlendirmeye alır:

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, yüksek
lisansta belirtilen dinletiye ek olarak sadece enstrüman için bir konçerto çalınması.

b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra
veya büyük koro ile icrası.

c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık orkestral
eser.

ç) Teori programında, klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsi-
yonunun yapılması.

d) Bale programında, klasik bale repertuarından pas de deux’nün, kız ve erkek solo
varyasyonları ve codası ile uygulanması ve uygulatılması, ileri bale tekniği ile metodik bale
uygulanması ve uygulatılması.

e) Tiyatro programında, tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş
bir oyunun sahneye konması.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak 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 enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve azami
süreyi aşmamak üzere 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 edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828



(6) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya enstitü
yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bün-
yesinde yer alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye,
üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan ve sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 59 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Bazı sınavların geçerlik süreleri
MADDE 60 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eş-

değeri sınavların geçerlilik süreleri kendi geçerlilik süreleriyle sınırlıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Ban-

dırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
GEÇİÇİ MADDE 2 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce tezli yüksek lisans

programına kayıt yaptıran öğrencilere 36 ncı maddenin onuncu fıkrasının ikinci cümlesi uy-
gulanmaz.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve

sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim program-

larında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv sorumlusu: Dekanlık/müdürlük tarafından birim arşivinden sorumlu olarak gö-

revlendirilmiş personeli,

b) Dekanlık/müdürlük: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanlığı veya yüksek-

okul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

c) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu: Sinop Üniversitesinin ilgili fakülte/yük-

sekokul/meslek yüksekokulunu,

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan

notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle he-

saplanacak değeri,

d) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre öğrenci iş yüküne dayalı olarak

hesaplanan krediyi,

e) Öğrenci bilgi sistemi (ÖBS): Öğrencilerin ve mezunların iş ve işlemlerinin gerçek-

leştirildiği bilgisayar otomasyon yazılımını,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birka-

çının başarılması ya da devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersi,

ğ) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

h) Seçmeli ders: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış

derslerden seçebileceği gibi kendi isteği doğrultusunda aynı düzeydeki başka programların

alan içinden veya alan dışından açılmış olan seçmeli dersleri arasından da seçebileceği dersi,

ı) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,
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i) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma

zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-

landığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

j) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yarıyıl: Akademik yılı oluşturan, eğitim-öğretimin güz ve bahar olarak uygulandığı

her bir dönemi,

m) Yönetim kurulu: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yük-

sekokulu yönetim kurulunu,

n) Yükseköğretim programı: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokulunda açılmış bulunan önlisans ve lisans programlarını,

o) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve

öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK)

onayı ile uzaktan öğretim programları açılabileceği gibi birinci ve ikinci örgün öğretim prog-

ramlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(2) Bir ders için yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Ancak oluş-

turulacak şubelerdeki öğrenci sayısı zorunlu derslerde 30, seçmeli derslerde 15 kişiden az ola-

maz. Dersin özelliği nedeniyle daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Üniversite Yönetim

Kurulu kararı gerekir. Yönetim kurulları seçmeli derslerde ve şube oluşturmada öğrenci sayısı

için üst sınır koyabilir.

(3) Zorunlu hallerde farklı yükseköğretim programlarında okutulmakta olan aynı ders

için şube birleştirme işlemi Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Seçmeli bir dersin açılabilmesi için ilgili yarıyılda sınıf mevcudu 40 kişi ve altında

olan yükseköğretim programlarında en az 10, sınıf mevcudu 41 kişi ve üzerinde olan yüksek-

öğretim programlarında en az 15 öğrencinin derse kayıt yaptırması gerekir. Sınıf mevcudu 10 kişinin

altında olan programlarda ilgili yarıyılda yükseköğretim programının müfredatında yer alan

asgari seçmeli ders/dersler açılır.

(5) Gerekli hallerde cumartesi ve pazar günleri ders yapılabilir.

(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitenin İlahiyat Fakültesi İla-

hiyat Lisans Programına ilave edilen pedagojik formasyon derslerinin okutulmasına ilişkin hu-

suslar Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim prog-

ramlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç haziran ayı içinde

Senato tarafından kararlaştırılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile

gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.
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Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğ-

renciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan süreler içerisinde öğrenimlerini ta-

mamlamak zorundadır. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri

ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilir.

Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden

sayılır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması

almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-

ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğren-

cilerin kesin kayıtları YÖK ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ta-

rafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi ya da kanuni temsilcisi aracılığıyla yaptırmak zo-

rundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe belir-

lenen esaslara göre dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

(3) Kaydolan öğrenciye, öğrenciliği süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci

kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlı-

ğa/müdürlüğe iade edilir.

(4) Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Kayıtlı olmayan öğrenci, yönetim ku-

rulunun izni olmadan derslere alınmaz.

(5) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, yeniden yerleştirilmediği sürece Üni-

versiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen

süre içerisinde, o yarıyılda alacakları zorunlu, seçmeli ve önkoşullu derslere internet üzerinden

ÖBS kanalıyla kaydolmak veya kaydını yenilemek zorundadır. Ders kaydı ve kayıt yenileme

işleminden öğrenciler ve danışmanları sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ve/veya kaydını

yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim

süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan ve/veya kaydını yeniletemeyen öğ-

rencilerin kayıtları, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, devamsızlık sınırını aşmamak ve ma-

zeretlerinin haklı ve geçerli olduğu yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir.

Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri

devamsızlıktan sayılır.
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(3) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarından itibaren, ders kaydı, kayıt yenileme ve öğ-

rencilikle ilgili diğer işlemleri ile mezuniyet işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başka-

nının önerisiyle dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Da-

nışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak (F1) notu ile devamsız ba-

şarısız durumda oldukları seçmeli dersler, ilgili dönemde tekrar açılmadığı takdirde öğrenciye

re’sen bıraktırılır ve yerine aynı krediye sahip başka bir derse kayıt olması sağlanır.

(5) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak başarısız oldukları seçmeli

dersler, öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ve yönetim kurulunun kararı ile bırakıla-

bilir. Bu durumda öğrenci, o dönemde açılacak olan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırır. Bı-

rakılan dersin yerine alınacak ders için tekrar devam koşulu aranır.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim prog-

ramlarında yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. İlgili mevzuat uyarınca Senato ilave koşullar

belirleyebilir.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul

mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun-

larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümle-

rine göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde, öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Katkı payı/öğ-

renim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz.

Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade

edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Stajlar, Krediler, Önkoşullu Dersler, Kredi Transferi

ve İntibak ile Derslere Devam Esasları

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Öğretim programını oluşturan derslerin kredileri, YÖK tarafından

ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı

ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde bulundurularak; ilgili diploma programını bitiren öğ-

rencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kaza-

nımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen

diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili de-

kanlık/müdürlük tarafından hazırlanarak Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.
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(2) Öğretim programları, öğrencilerin Üniversite içinde başka programlardan da seçmeli

ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

(3) Öğrencilerin ya da diğer dış paydaşların öğretim programlarına ilave edilmesini is-

tedikleri seçmeli dersler ilgili dekanlık/müdürlük tarafından değerlendirilir. İlgili dekanlık/mü-

dürlük tarafından uygun görülen dersler Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(4) Yükseköğretim programlarında okutulan derslere ilişkin her türlü değişiklik önerisi,

güz yarıyılı için en geç ilgili yılın temmuz ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için en geç bir önceki

yılın kasım ayı sonuna kadar ilgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekçesi de belirtilmek su-

retiyle Senatoya yapılır.

Stajlar

MADDE 14 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, yönetim kurulunca be-

lirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, kamu

kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği yönetim kurulunca kabul edilen yurt içindeki ve

yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Krediler, önkoşullu dersler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim programlarında, AKTS kredisi uygulanır.

(2) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır.

(3) Öğrenciler bir yarıyılda aşağıdaki sıralamaya göre en fazla 45 kredi ders seçebilirler:

a) Alt yarıyıllardan devamsız başarısız durumda olduğu dersler.

b) Alt yarıyıllardan devam mecburiyeti olmadan tekrarlanması gereken dersler.

c) Alt yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

ç) Alt yarıyıllarda alınarak başarılı olunmuş, ancak not yükseltmek amacıyla yeniden

alınmak istenen dersler.

d) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre ilgili yarıyılda alınması gereken dersler.

(4) GANO’su 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler 5 AKTS, 3,00 ile 3,49 arasında

olan öğrenciler 10 AKTS, 3,50 ve üzeri olan öğrenciler 15 AKTS bir üst sınıftan ders alabilirler.

Her durumda bir yarıyılda alınan kredi toplamı 45 AKTS’yi aşamaz. Üst sınıftan ders alabilmek

için ilgili sınıfta öğrenci bulunması ve seçilecek dersin ilgili yarıyılda açık bulunması gerekir.

(5) Yükseköğretim programının son yarıyılında bu maddenin (3) ve (4) numaralı bent-

lerindeki koşullara göre ders alan bir öğrencinin mezun olabilmesi için iki dersi kalması duru-

munda öğrenci ilave olarak bu iki dersi de alabilir. Bu durumda 45 AKTS sınırına bakılmaz.

(6) Önkoşullu dersler ve koşulları, yönetim kurulu tarafından, gerekçeleri de belirtilerek

Senatoya önerilir ve Senato kararı ile kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça

ve/veya devam koşulu yerine getirilmedikçe önkoşullu ders alınamaz.

Kredi transferi ve intibak

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; öğrencinin önceki yükseköğretim diploma

programında aldığı ve başarılı olduğu dersler, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bu

derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki

yükümlülüklerinin yerine sayılır.
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(2) Ulusal bir üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programından

mezun olan veya kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucu Üniversiteye

kaydını yaptıran öğrenciler, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak yükseköğretim prog-

ramına devam edebilirler. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde ise, önceki yük-

seköğretim programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı kayıtlı olduğu yükseköğ-

retim programına yapılır.

(3) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay

geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan ders-

leri transfer edilir.

(4) Önceki öğrenimin değerlendirilmesi neticesinde transfer edilen derslere ilişkin kre-

diler ve başarı puanları öğrencinin GANO hesabında göz önünde bulundurulur.

(5) Kredi transferi ve intibak işlemlerinde, öğrencinin kayıt yaptıracağı sınıfın hesabında

önceki öğrenimden transfer edilen derslere karşılık gelen her 30 kredi bir yarıyıla denk sayılır

ve öğrencinin kayıt yaptıracağı yükseköğretim programından mezun olabilmesi için alması ge-

reken dersler ve kredileri de göz önünde bulundurularak öğrenimine başlayacağı sınıfa intibakı

yapılır.

(6) Önceki öğrenimin değerlendirilmesine ilişkin başvuru öğrencinin kayıt yaptırdığı

dönemde derslerin başlamasını takip eden on iş günü içerisinde yapılır. Süresinde yapılamayan

başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin Üniversitede önceki yarı-

yıllarda kayıt yaptırdığı derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Derslere devam esasları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına gire-

bilmeleri için; teorik derslerin en az %70’ine; ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların

en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili dekanlık/müdürlüğün is-

teği halinde, ilgili dekanlık/müdürlüğün yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların

devam yüzdeleri arttırılabilir.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki top-

lam saati esas alınır. Ancak ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci affı ve benzeri ne-

denlerle dersler başladıktan sonra kayıtları yapılan öğrencilerin devamsızlıklarının hesabında

ilgili dönemde kayıt yaptırdıktan sonra kalan süre kullanılır.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda resmî olarak görevlendirilen

öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki mazeretler devamsızlıktan

sayılır. Yurt içinde izinli sayılacak öğrencilerden izin süresi on iş gününe kadar olanların izinleri

ilgili dekan/müdür tarafından; on iş gününü geçen yurt içi izinler ile tüm yurt dışı izinler ise

Rektör tarafından verilir.

(4) Öğrencilerin kamu hastaneleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı

özel hastanelerden alacakları heyet raporu ile belgelendirecekleri sağlık mazeretleri devamsız-

lıkların hesaplanmasında mazeret olarak kabul edilir. Ancak, öğrencilerin izinli ve/veya raporlu

olduğu süreler de dâhil, toplam devamsızlık sürelerinin bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin

%50’sini aşması durumunda öğrenci o dersten devamsız başarısız sayılır.
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(5) Öğrencinin daha önce devam koşulu yerine getirdiği dersler için, ilgili dekanlık/mü-

dürlüğün yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, laboratuvar, staj

ve benzeri dersler hariç olmak üzere, yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan

derslerde de ara sınavlara girmek zorunludur.

(6) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca öğrencinin imzası alınmak su-

retiyle yapılan yoklamalarla tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav

MADDE 18 – (1) Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav ile birlikte

ya da ara sınav yerine dönem içi diğer değerlendirme yöntemleri uygulanabilir.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sı-

navdan sıfır puan almış sayılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için,

ders kaydının yaptırılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara

mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler

girerler.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu

sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

Sınavlar ve yapılış şekilleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarih ve yerleri başlama ta-

rihinden en geç bir hafta önce; mazeret, mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavlarının tarih

ve yerleri başlama tarihinden en geç iki gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri

ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrenci, bir günde bir yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Mazeret ve

ortalama yükseltme sınavları için bu şart aranmaz.

(5) Gerekli hallerde, cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(6) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(7) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu

sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınav-

lar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

(8) Ölçme-değerlendirmede çeşitlilik esas olup uygulama, ödev, sunum, proje, arazi/sa-

ha çalışması, laboratuvar, öğrenci ürün dosyası gibi faaliyetlerin sınav yerine ve/veya sınavla

birlikte kullanılabilmesi için dersin öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirlenen

tarihler arasında Öğrenci Bilgi Paketi üzerinden ders değerlendirme ölçütlerinin tanımlanması

ve yönetim kurulunun da onayı alınmak suretiyle, öğrenciye duyurulması gerekir.
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(9) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden

online olarak yapılabilir. Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı derslerin, uzak-

tan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da

tamamen internet üzerinden yapılabilir.

(10) Yönetim kurulu ve/veya Üniversite yönetim kurulu kararı uyarınca şubelere bölü-

nerek okutulan derslerin sınavları aynı sorular ve cevap anahtarları kullanılmak suretiyle eş-

zamanlı olarak yapılır.

(11) Sınavlar ve sınav yerine geçen uygulamaların değerlendirme şekli ve cevap anah-

tarı sınavı müteakip iki hafta süre ile ilan edilir.

(12) Sınav ve/veya sınav yerine geçen uygulamaların değerlendirme sonuçları akademik

takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Ders değerlen-

dirmesinin özelliğinden dolayı belirtilen tarihlerde ilan edilemeyecek ara sınavlara, ilgili öğ-

retim elemanının teklifi üzerine birim yönetim kurulu karar verir ve bu durum sınavlar başla-

madan önce öğrenciye duyurulur.

(13) Öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda verdiği derslere ait yoklama çi-

zelgeleri, sınav evrakı (soru kağıtları, cevap kağıtları, puanlanmış cevap anahtarı, imzalı sınav

sonuç çizelgeleri, sınav yoklama tutanağı) kapalı zarf ya da uygun materyal içerisinde ve dizi

pusulası ile birlikte arşiv sorumlusuna teslim edilir. Proje, ürün dosyası gibi muhafazası zor ya

da değerlendirilmesini müteakip öğrenciye iade edilen sınav materyali kamera, fotoğraf maki-

nası gibi uygun bir araçla dijital ortama aktarılır ve bu haliyle ya da fotoğraf çıktıları sınav ev-

rakı ile birlikte arşiv sorumlusuna teslim edilir.

Mazeret, mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavı

MADDE 21 – (1) Yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti ne-

deniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sı-

navı açılır.

(2) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin

en fazla üç tanesinden başarısız olan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri

bu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde

yazılı başvuruları halinde, yönetim kurulu kararıyla, mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavlarda

alınan puan, tam puanın %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Mezuniyet sınavından başarısız olan

öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde bu dersi/dersleri tekrar eder. Yük-

seköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi, me-

zuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili mezuniyet sınav koşul-

larının nasıl yerine getirileceği yönetim kurulu tarafından belirlenir. Mezuniyet sınavının ma-

zereti yoktur.

(3) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin

tümünden başarılı olup GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler GANO’larını öngörülen se-

viyeye çıkarmak için Üniversitede öğrenimleri boyunca (DC) ve (DD) notu ile başarılı oldukları

dersler arasından tercih edecekleri ders/derslerden mezuniyet sınavlarının bitimini takip eden

ilk üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvuruları üzerine, yönetim kurulu kararıyla, ortalama
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yükseltme sınavına alınırlar. Ortalama yükseltme sınavı sonuçlarına göre GANO’su 2,00 ve

üzerinde olan öğrenciler mezun olurlar. Ancak GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler 2547

sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde (DC) ve (DD) notu ile başarılı oldukları ders/ders-

leri devam koşulu aranmaksızın tekrar ederler. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bu-

lunan öğrencilerden, tüm derslerden başarılı olanlar da stajını yapmamış olsalar dahi, ortalama

yükseltme sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili ortalama yükseltme

sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ortalama

yükseltme sınavlarının mazereti yoktur.

(4) Staj ve uygulama gibi derslerden mezuniyet ve ortalama yükseltme sınav hakkı ve-

rilmemesine yönetim kurulu karar verir. Bu durumda öğrenciler açıldığı dönemde bu dersi/ders-

lerini tekrar ederler.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav ve/veya dönem içi değerlendirme-

lerinden alınan puanın %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından ya da dönem sonu

değerlendirmelerinden alınan puanın %60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu çıkacak

buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ya da dö-

nem sonu değerlendirmelerinden alınan puanın en az 50 ve dönem sonu başarı puanının da en

az 50 olması zorunludur.

(3) GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler ulusal ve uluslararası değişim programın-

dan yararlanamazlar.

(4) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları ha-

linde Üniversite bünyesinde ortak ad, kod ve kredi ile okutulmakta olan zorunlu yabancı dil

ve bilgisayar derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihlerde, seviye tespit sınavına tabi

tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde 25 inci madde hükümleri uygulanır. Gerekli başarıyı

sağlamış olan öğrenciler, ortak ad, kod ve krediye sahip bu dersler için öğretim planında ön-

görülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kay-

dedilir.

(5) Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğ-

renciler, bu dersleri açıldığı yarıyılda alarak başarılı olmak zorundadır.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya

çekilmesine yardımcı olan veya bunlardan birini yaptığı daha sonra tespit edilen öğrenciler o

sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına akademik takvimde ilgili sınav sonuçla-

rının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içinde maddi hata yö-

nünden incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilir.
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(2) İtiraz; ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir

ve görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata dü-

zeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç on iş günü içerisinde

yazılı olarak bildirilir.

(3) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim

elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ile birlikte

gerekçeli başvurusunu akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belir-

tilen son tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorun-

dadır. Dekanlık/müdürlük başvuruyu karara bağlar ve uygun görmesi halinde not düzeltme for-

munu onaylayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

(4) Bu maddede belirtilen itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişiklik-

lerinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde sınav sonuç-

larının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili

dekanlık veya müdürlüğe sunar. Yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Diplomalar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan

100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre

nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

Puan Not Katsayı Derece

88–100 AA 4,00 Pekiyi

79–87 BA 3,50 Pekiyi

70–78 BB 3,00 İyi

65–69 CB 2,50 İyi

60–64 CC 2,00 Orta

55–59 DC 1,50 Başarılı

50–54 DD 1,00 Başarılı

G Başarılı, geçer

30–49 FD 0,50 Başarısız

00–29 FF 0 Başarısız

F4 1,50 Başarısız

F3 1,50 Başarısız

F2 0 Başarısız – sınava girmedi

F1 0 Devamsız başarısız

K Başarısız, kalır

(2) Yukarıdaki harf notlarından;

a) G notu, GANO’ya dahil edilmeyen başarılı, geçer dersleri ifade eder.

b) Geçmez notlar ve anlamları ise şunlardır:

1) K: GANO’ya dahil edilmeyen başarısız, kalır dersler.
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2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi, yarıyıl sonu sınav notu öngörülen düzeyin

altında olduğu için başarısız.

5) F4: Devam etti, bütünleme sınavına girdi, bütünleme sınav notu öngörülen düzeyin

altında olduğu için başarısız.

c) FF, FD: Devam etti, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeye hak kazandı,

ancak ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavı puanının %60’ının

toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız dersleri ifade eder.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 26 – (1) GANO, öğrencinin fakülteye/yüksekokula kayıt olduğu tarihten iti-

baren, kaydolduğu her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu

bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, işlem virgülden sonra iki basamak yürütülerek

yapılır.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin G ve K notu aldığı dersler dik-

kate alınmaz.

Diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 27 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan mezun öğrenci-

lere, önlisans veya lisans diploması verilir.

(2) Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, lisans program-

larından mezun olabilmek için en az 240 AKTS ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Ha-

zırlık sınıfında alınan derslere ilişkin krediler bu hesaplamaya dâhil değildir. Öğrenimi sırasında

veya mezuniyet aşamasında öğretim programındaki derslerle kredisini tamamlayamayacağı

belirlenen öğrenci takip eden yarıyıldan itibaren seçmeli ders alarak kredisini tamamlayabilir.

(3) Mezun olabilmek için GANO’nun en az 2,00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında

GANO’su 2,00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda başarılı sayıldıkları derslerden or-

talama yükseltme sınavına katılırlar.

(4) Mezun öğrencilere, almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını

tüm dünyada kolaylaştırmak üzere diploma ile birlikte İngilizce olarak düzenlenen diploma

eki verilir.

(5) Mezun öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar, mezuniyete hak kazandıkları

sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden sonra ilgili dekanlık/müdürlük

tarafından mezuniyet belgesi verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezun olduğu sınav döne-

minin/staj döneminin son günüdür. Ancak, ilgili sınav/staj dönemi içerisinde mezuniyet işlemi

gerçekleştirilen öğrencilerin mezuniyet tarihi, mezuniyet belgesinin düzenlendiği tarihtir.

(6) Ağırlıklı başarı ortalaması, 3,00-3,49 arasında olan mezun öğrenciler onur, 3,50 ve

daha yukarı olan mezun öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek

onur listesine geçen mezun öğrencilere, bu durumunu gösteren bir belge verilir.

(7) Diploma, diploma eki, mezuniyet, onur ve yüksek onur belgeleri ilgili mevzuat hü-

kümleri uyarınca düzenlenir ve teslim edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler ve Kayıt Silme

Kayıt dondurma ve mazeret

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğ-

retimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya

çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak

üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt don-

duran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurulan süre öğrenim

süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyılın başından

başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Kayıt dondurma başvurusu her

eğitim-öğretim döneminde dersler başlamadan önce yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılan

kayıt dondurma başvuruları dikkate alınmaz.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Resmî makamlarca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler

nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka bir

kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu

durumu belgelemesi.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini resmî makam-

larca verilecek bir belgeyle belgelendirmesi.

d) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesini gerektirmeyen kesinleşmiş mah-

kumiyet halinin olması.

e) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takip-

sizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

g) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca

onaylanacak diğer hallerin bulunması.

(3) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimini takip eden iş günü mesai biti-

mine kadar, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve sınav

tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler işleme konulmaz. Sağlık raporu yönetim

kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde, yönetim kurulu kararıyla Üniversite

ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.
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b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek
zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş
olmak.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenci,
Üniversite tarafından verilen öğrenci kimlik kartını iade eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hazırlık sınıfı

MADDE 30 – (1) Hazırlık sınıfı bulunan yükseköğretim programlarında yabancı dil
yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği ile hazırlık
eğitimine ilişkin kayıt, devam, uygulama, değerlendirme ve ilgili diğer hususlar Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Telafi dersi

MADDE 31 – (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen,
izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim
elemanları, mazeretlerinin/izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde dekanlığa/mü-
dürlüğe yazılı olarak bilgi vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle telafi dersi yapabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin resmî yerleşim yeri adresine taahhütlü
posta yoluyla gönderilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 31/8/2014 tarihli ve 29105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Daha önce kayıt olmuş öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı
olan öğrenciler 31/8/2014 tarihli ve 29105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniver-
sitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Ancak,
bu öğrenciler ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önceki dönemlere (ara sınıflara) yatay ge-
çiş, dikey geçiş, af ve benzeri nedenlerle bu Yönetmeliğin yayımından sonra kayıt
yaptıracak/intibak ettirilecek öğrencilere, 17 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 21 inci madde-
nin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6060 

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

 
 6061 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİREÇ OCAĞI İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Kireç Ocağı İşçilik hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2019 / 328365 

1- İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2- İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 kampanya döneminde 12 (oniki) personel 

ile 5 ay süreli Fabrikamız Kireç Ocağı Tesisinin 

devreye alınması, işletilmesi ve devreden çıkarılması 

işlerine ilişkin hizmet alımı. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2019/2020 kampanya süresi (tahmini 5 

ay) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 23.07.2019 Salı günü, saat: 14.30 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 6025/1-1 
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“2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı “2 kalem Laboratuvar Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 18.07.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5945/1-1 
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Contract Awarded by QCBS (KFW-CA5.1) 

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU): 

Name of Project : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) TURKEY 

Project ID : KFW-CA5.1 

Contract description : Consultancy Services for Design, Implementation 

and Dissemination of Training Modules, Materials 

and Public Awareness Campaigns for Disaster 

Preparedness (KFW-CA5.1)  

Scope of contract : The Contract covers Consultancy Services for 

Design, Implementation and Dissemination of 

Training Modules, Materials and Public Awareness 

Campaigns for Disaster Preparedness 

Duration : The duration of completion of Consultants’ Services 

is 36 months 

Publication Date of the 

Procurement Notice : April 11th, 2018 

Contract signature date : June 24th, 2019 

Contract price : EURO 4.496.999,60 (Exclusive of VAT inclusive of 

other local taxes) 

Name of the winning Consultant : Diyalog 360 International Consultancy Inc. (Turkey) 

& Turkuaz Tanıtım ve İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Turkey) & Eduser Educational Consultancy and 

Services Co. (Turkey) & Bilinçli Yaşam Eğitim 

Danışmanlık Projelendirme ve Değerlendirme Tic. 

ve San. Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture (Sub-

Consultants: Probi Engineering (Turkey), Okutan 

Engineering (Turkey), Yurdakul Engineering 

(Turkey), Doğal Mekan Mimarlık İnş. Dan. Tur. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey), (Dome+Partners) 

and Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Turkey)) 

 

Awarded Bidder 

 

Name & Address of awarded bidder: 

Diyalog 360 International Consultancy Inc. (Turkey) & Turkuaz Tanıtım ve İletişim San. 

ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey) & Eduser Educational Consultancy and Services Co. (Turkey) & 

Bilinçli Yaşam Eğitim Danışmanlık Projelendirme ve Değerlendirme Tic. ve San. Ltd. Şti. 

(Turkey) Joint Venture (Sub-Consultants: Probi Engineering (Turkey), Okutan Engineering 

(Turkey), Yurdakul Engineering (Turkey), Doğal Mekan Mimarlık İnş. Dan. Tur. İth. İhr. San. 

Tic. Ltd. Şti. (Turkey), (Dome+Partners) and Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Turkey)) 
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Technical Score : 74,24 

Financial Score : 20,00 

Final Score : 94,24 

Bid price at bid opening : EURO 4.496.999,60 (Excluding VAT) 

Name of evaluated bidder(s): 

 

1. NIRAS Sp. Z o.o. (Poland) & NIRAS IP Institut für Projektplanung GMBH (Germany) 

& NIRAS A/S (Denmark) Joint Venture (Sub Consultant: ESC Finland (Finland)) 

 

Technical Score : 73,11 

Financial Score : 7,59 

Final Score : 80,70 

Bid price at bid opening : EURO 11.856.663,98 (Excluding VAT) 

 

Name of evaluated bidder(s): 

2. Diyalog 360 International Consultancy Inc. (Turkey) & Turkuaz Tanıtım ve İletişim 

San. ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey) & Eduser Educational Consultancy and Services Co. (Turkey) & 

Bilinçli Yaşam Eğitim Danışmanlık Projelendirme ve Değerlendirme Tic. ve San. Ltd. Şti. 

(Turkey) Joint Venture (Sub-Consultants: Probi Engineering (Turkey), Okutan Engineering 

(Turkey), Yurdakul Engineering (Turkey), Doğal Mekan Mimarlık İnş. Dan. Tur. İth. İhr. San. 

Tic. Ltd. Şti. (Turkey), (Dome+Partners) and Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Turkey)) 

 

Technical Score : 74,24 

Financial Score : 20,00 

Final Score : 94,24 

Bid price at bid opening : EURO 4.496.999,60 (Excluding VAT) 

 

Rejected Bidder(s) 

 

Name of rejected bidder(s): 

- 

 

Bid price at bid opening: 

- 

 

Reason(s) for rejection: 

- 

 6019/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

 

 6079/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6080/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6081/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6082/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6083/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6084/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 6085/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6086/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6096/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6097/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6098/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6099/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6100/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6101/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6102/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6103/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6104/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

 6094/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 6095/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

 

 6087/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 
sorumlu değildir.) 

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 
mevcut). 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
8. Adli Sicil Belgesi. 
9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
Resmi Gazetede Yayım Tarihi: 11.07.2019 
Son Başvuru Tarihi: 26.07.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.07.2019 
Giriş Sınavı Tarihi: 01.08.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi: 05.08.2019 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.adiguzel.edu.tr 
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir/İstanbul 
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM 
YDS/ 

DENGİ 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Ulaştırma 
Hizmetleri 

Sivil Havacılık 
ve Kabin 

Hizmetleri 

Yabancı 
Dil Şartı 
Aranmaz 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Üniversitelerin Havacılık 
Yönetimi, Havacılık 

İşletmeciliği, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği lisans 

bölümlerinin herhangi birinden 
mezun olmak, lisans mezuniyeti 
sonrası belgelendirmek kaydıyla 

alanında en az 2 (iki) yıl 
deneyime sahip olmak veya 
alanında tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/06/2019, 20/06/2019 ve 27/06/2019 tarihli Kararlarıyla 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı sona 

erdirilen tüzel kişiler 
 

1 

13/06/2019 tarihli ve 8654-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

MFT Energy SEE Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 

verilmiştir. 

2 

13/06/2019 tarihli ve 8654-7 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ak Energy Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli 

tedarik lisansı verilmiştir. 

3 

13/06/2019 tarihli ve 8654-8 sayılı Kurul Kararı ile; 

Esyel Global Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Soğanlı RES” üretim tesisi için verilen 28/02/2019 

tarihli ve EÜ/8451-9/04190 numaralı üretim lisansının 13/06/2019 tarihi itibariyle sona 

erdirilerek, Esyel Global Enerji Üretim A.Ş.’ye “Soğanlı RES” üretim tesisi için eskisinin 

devamı mahiyetinde 13/06/2019 tarihinden itibaren 48 yıl (kırksekiz) yıl 9 (dokuz) ay 14 

(ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 

20/06/2019 tarihli ve 8662-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Acarsoy Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan 29/07/2010 tarihli 

ve EÜ/2669-5/1657 numaralı üretim lisansı 30/06/2019 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

5 

20/06/2019 tarihli ve 8662-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

Söğütözü Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş.’ye, “Dereköy Reg. ve HES” üretim 

tesisi için verilen 20/09/2018 tarihli ve EÜ/8067-14/04043 numaralı üretim lisansının sona 

erdirilerek, Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, “Dereköy Reg. ve 

HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

6 

20/06/2019 tarihli ve 8672 sayılı Kurul Kararı ile; 

Yeditepe Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne, “Kızılcık Reg. ve HES” projesi için verilen 

13/12/2018 tarihli ve EÜ/82558/04134 numaralı üretim lisansının sona erdirilerek, Hidro 

Lider Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Kızılcık Reg. ve HES” projesi için eskisinin 

devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

7 

27/06/2019 tarihli ve 8673-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Yeşilnehir Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, “Yalman II HES” 

projesi için 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 

27/06/2019 tarihli ve 8673-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

Dünya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye, “Ülkün Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 

01/12/2016 tarihli ve EÜ/6624-6/03606 numaralı üretim lisansının sona erdirilerek, Turka 

Otelcilik Turizm Tic A.Ş.’ye, “Ülkün Reg. ve HES” üretim tesisi için eskisinin devamı 

mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

9 

27/06/2019 tarihli ve 8673-13 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ares Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne, “Bağlama RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

 5968/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/06/2019 ve 27/06/2019 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler  

1 

13/06/2019 tarihli ve 8655-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

İksir Kimya Teknolojileri Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne  

13/06/2019 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

2 

27/06/2019 tarihli ve 8676-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Unerco Petrol Ürünleri Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 

27/06/2019 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 

 5968/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2019 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi 
 

1 

20/06/2019 tarihli ve 8664 sayılı Kurul Kararı ile; 

Milan Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 20/06/2019 tarihinde yürürlüğe 

girmek üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG Dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

 5968/3/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

09 Temmuz 2019 Tarihli ve 30826 Sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan Öğretim Görevlisi alım ilanında Öğretim Görevlileri İçin Aranan Koşullar kısmına 4. 

Madde eklenmiştir. Ayrıca Öğretim Görevlisi Tablosu’nda BÖLÜMÜ/PROGRAM kısmında yer 

alan “Gastronomi” ibaresi “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” olarak güncellenmiş olup, YDS 

veya Eşdeğeri kısmına 50 puan olarak eklenmiştir. 

DÜZELTME YAPILAN KISIMLAR 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

3- Yabancı Diller Birimi için YDS den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

4- YDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.  

BİRİMİ BÖLÜMÜ/PROGRAM UNVAN ADET ALES 

YDS 

veya 

Eşdeğeri 

ÖZEL KOŞULLAR 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 50 

Gıda Mühendisliği Lisans mezunu 

olmak ve Gıda Mühendisliği Ana 

Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans 

yapmış olmak. Ders verme 

deneyimine sahip olmak . 
 

İlgililere duyurulur. 6088/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Çivril Köyü, Karaveliler Deresi Mevkii, 986 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen, 4421 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına 

kayıtlı 320 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolu Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. 

Şti. tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2018/1770 (bozmadan evvel 2011/1600) esasına 

kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.01.2019 tarih ve 

E.2018/1770-K.2019/16 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

21.07.2011 tarihli 28001 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bolu Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. 

Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi 08.07.2019 tarihli ve 157092 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6093/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 5936/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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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: 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 

 

 

 

 

 5904/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 



11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 

 

 5905/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2019 – Sayı : 30828 

 

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

YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/2769 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/6/2019 Tarihli ve 2016/61250 Başvuru Numaralı

Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 08/07/2019 Tarihli ve 5002 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


