
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 128. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan:
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun yö-

netimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, disiplin işlemlerine ve mali konularına iliş-
kin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun

akademik ve idari birimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Kurucu Vakıf: Kavram Eğitim Vakfını,
c) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu: Kavram Eğitim Vakfının Yönetim Kurulunu,
ç) Müdür: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
e) Yüksekokul: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu,
f) Yüksekokul Kurulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
g) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ğ) Yönetim Kurulu: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti, Akademik ve İdari Organlar, Akademik ve İdari Personel,

Araştırma-Geliştirme Koordinatörlükleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Mütevelli Heyeti
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Yüksekokulun en yüksek karar organıdır ve tüzel

kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyeti; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanun ve

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun, devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az
üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden
oluşur. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izni
almış olmak kaydıyla, Mütevelli Heyetinde görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile
Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mü-
tevelli Heyetinde görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetinin yedi üyeden oluşması halinde
ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyeti üye sayısının üçte
birini geçemez. Müdür dışındaki Yüksekokul mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi dolan
Mütevelli Heyeti üyeleri yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin hizmet süresi
bitmeden herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, ayrılan üyenin görev süresini ta-
mamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

(4) Müdür, Mütevelli Heyetinin doğal üyesi olup Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçi-
lemez. Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz.

(5) Seçilen Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından
seçilmelerini/değişikliklerini izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Mütevelli Heyeti yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyetinin
toplantı nisabı, Mütevelli Heyeti üyelerinin salt çoğunluğudur; kararlar, katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(7) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar,
bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve
Mütevelli Heyeti üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(8) Mütevelli Heyeti, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede; Müte-
velli Heyeti başkanına, üyelerine ve Meslek Yüksekokulu yöneticilerine devredebilir. Meslek
yüksekokulu adına kullanılacak her türlü temsil ve ilzam yetkileri, başkan ve Mütevelli Heyeti
üyelerinden birinin müşterek imzası ile kullanılır. Diğer yazışmalar ve bilgilendirme yazıları
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ise yetki devri çerçevesinde, başkan, müdür ya da ilgili yönetici tarafından imzalanabilir. Bu
husus Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak yetki devri ve imza yetkileri yönergesi ile belir-
lenir.

(9) Mütevelli Heyeti, gerek duyulması durumunda hukuki, akademik ve mali konularda
tam ya da yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri satın alabilir ya da görevlendirme yapabilir.

Mütevelli Heyetinin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil ve ilzam etmek.
b) Akademik kalite ve standartları belirlemek.
c) Yüksekokulu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, diğer yükseköğretim kurum-

larıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı
ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim
Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yüksekokulun geliştirilmesi yönünde gerekli stratejileri geliştirmek, yatırımları plan-
lamak ve gerçekleştirmek, yüksekokulun bu kapsamdaki çalışmalarını ve ihtiyaçlarını izlemek,
zamanında gerekli tedbirleri almak.

d) Yüksekokul yönetimine ilişkin kural ve standartları belirlemek.
e) Yüksekokul yönetimince uygulanmak üzere akademik, idari ve mali konulara ilişkin

olarak önerilen konuları görüşmek ve karara bağlamak.
f) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Müdürü atamak ve gerekli gö-

rülmesi halinde aynı yöntemle görevden almak.
g) Yüksekokulda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin

sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.
ğ) Akademik ve idari personele verilecek ücretleri belirlemek.
h) Yüksekokulda akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Yüksekokul Kurulu önerilerini karara bağlamak.
ı) Yüksekokulun ilgili birimlerince hazırlanan yönetmelik, yönerge ve benzeri düzen-

leyici işlemleri inceleyerek karara bağlamak.
i) Yüksekokul bütçesini onaylamak, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulamala-

rını incelemek ve izlemek.
j) Satın alma ve ihalelere ilişkin her türlü işlemleri yürütmek üzere ihale yetkilisi gö-

revlendirmek.
k) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs mik-

tarı ile indirim oranını belirlemek.
l) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme koşul, şekil ve zamanını

belirlemek.
m) Yüksekokula kaynak sağlayıcı yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya

kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına
ilişkin kararlar almak.

n) Yüksekokulun taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yapmak.

o) Yüksekokula yapılacak bağışların kabulüne veya reddine karar vermek ve bunlara
ilişkin işlemleri yapmak.

ö) Mütevelli Heyeti, gerekli görmesi halinde üyeleri arasından, ihale yetkilisi ve izleme
ve denetimden sorumlu üye olarak seçebilir.

p) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yü-
rütmek.
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Başkan
MADDE 7 – (1) Başkan, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından dört yıl için seçilir. Süresi

biten Başkan yeniden seçilebilir.
Akademik organlar
MADDE 8 – (1) Yüksekokulun akademik organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve

Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeydeki yöneticisidir. Müdür, Müte-

velli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl sü-
reyle atanır. Gerekli görüldüğü takdirde, aynı usulle görevden alınır. Görev süresi biten Müdür,
yeniden atanabilir.

(2) Müdür; akademik ve idari işlerinin yoğunluğuna göre, kendisine yardımcı olmak
üzere Mütevelli Heyetinin uygun bulduğu sayıda müdür yardımcısı seçer ve bunların atanma-
sına ilişkin teklifini Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün görevi
süresince görevde kalmak üzere atanır. Müdür yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından bi-
rini vekil olarak bırakır.

(4) Müdürlüğün boşalması halinde, Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen öğretim
elemanlarından biri, en çok altı ay için bu görevi vekaleten yürütebilir. Müdürlüğün altı aydan
fazla süreyle boşalması veya görev süresinin bitmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyetinin belirlediği stratejileri, akademik, idari, mali ve diğer konularda

alacağı kararları uygulamak.
b) Mütevelli Heyeti ile yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.
ç) Yüksekokul Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve bu kurulların öne-

rilerini inceleyerek karara bağlamak.
d) Yüksekokul birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Her akademik yıl sonunda, Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim, bilimsel araş-

tırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporu hazırlamak Mütevelli Heyetine ve Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

f) Meslek Yüksekokulunun akademik performansını en üst düzeye ulaştırmak, bilimsel
üretimin sayı ve kalitesini arttırmak, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleş-
tirilmesi için akademik ve idari personeli teşvik etmek.

g) Yüksekokul bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili kurulların görüş ve önerilerini de
aldıktan sonra Mütevelli Heyetine sunmak. Altı ayda bir bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Mü-
tevelli Heyetine rapor sunmak.

ğ) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.

h) Bu Yönetmelikle, ilgili diğer mevzuat hükümleriyle ve Mütevelli Heyeti tarafından
kendisine verilen görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyeti, Müdürün önereceği kadrolu öğretim elemanları

arasından en çok iki kişiyi akademik ve idari konularda görev yapmak üzere Müdür yardımcısı
olarak üç yıllığına atar. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
görevlerinden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.
Müdür, görevi başında olmadığı süre içerisinde yardımcılarından birini yerine vekil olarak bı-
rakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür atanır.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokulun her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerinin yürütülmesinde ve

Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda Müdüre yardımcı
olmak.

b) Müdürün, görevi başında olmadığı süre içerisinde müdür tarafından vekil olarak bı-
rakılması halinde Müdürlüğe vekalet etmek.

c) Müdür tarafından gerekli görüldüğünde Yüksekokul birimleri üzerinde gözetim ve
denetim yapmak.

ç) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yüksekokul Kurulu
MADDE 13 – (1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Yüksekokulu oluşturan bölüm/program başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu, olağan ola-
rak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Ku-
rulunu toplantıya çağırır.

Yüksekokul Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yüksekokul Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım ile ilgili faaliyetlerini

görüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.
b) Yüksekokul ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bil-

dirmek.
c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi

saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak.
ç) Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili olarak Yüksek-

öğretim Kuruluna sunulmak üzere Mütevelli Heyetine rapor hazırlamak.
d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) Her akademik yarıyıl başında ve sonunda toplanarak, eğitim-öğretim plan ve prog-

ramı ile gelişmeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.
g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevleri yapmak.
ğ) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvi-

mini düzenlemek.
h) Yüksekokulda bölümler/programlar arası geçiş koşullarını ve kontenjanlarını belir-

lemek.
ı) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek.
i) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek.
j) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak.
(2) Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için se-
çilen üç öğretim elemanından oluşur. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyeti kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğ-

rultusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak.
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b) İlgili mevzuat hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumunun lisans veya
ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerini Yüksekokula özel öğrenci olarak kabul etmek.

c) Mütevelli Heyeti ve/veya Müdür tarafından verilen yönetim ve disipline ilişkin gö-
revleri yerine getirmek.

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.
Bölüm başkanı ve program başkanı
MADDE 17 – (1) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
(2) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bö-

lüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
(3) Bölüm başkanlığına bağlı her bir program için, programın tam zamanlı öğretim ele-

manları arasından bölüm başkanının teklifi, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
üç yıl süreyle program başkanı görevlendirilir. Süresi biten program başkanı yeniden görev-
lendirilebilir.

(4) Program başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için, programın tam za-
manlı öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır. Altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni bir program başkanı görevlendirilir.

(5) Program başkanı, programın her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve
programla ilgili faaliyetin düzenli ve verimli yürütülmesinden bölüm başkanına karşı sorum-
ludur.

Yüksekokul Sekreteri ve görevleri
MADDE 18 – (1) Yüksekokul Sekreteri; Yüksekokul idari teşkilatının başı ve idari

personelin amiri olup, Müdüre bağlı olarak görev yapar. Yüksekokul Sekreteri, Mütevelli He-
yeti tarafından görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınır.

(2) Yüksekokul Sekreteri aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalış-

masını sağlamak.
b) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi

yapmak.
c) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılmasını, korunma-

sını, saklanmasını ve Yüksekokula bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.
ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride

bulunmak.
d) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek.
e) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
f) Müdür ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Öğretim elemanları
MADDE 19 – (1) Öğretim elemanları; yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğ-

retim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşur. Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendiril-
mesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri,
yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili akademik organlar tarafın-
dan ve Mütevelli Heyeti onayıyla yapılır.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları, Müdürün önerisi ve Mütevelli He-
yetinin onayı ile görevlendirilir. Tam zamanlı öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde YÖK
tarafından belirlenen kriterler esas alınır.

(3) Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılabilir. Kısmi statüde öğretim elemanı çalış-
tırılmasına ilişkin esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.
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(4) Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet meslek yüksekokullarındaki atamalarda
aranan şartlara ek olarak Yüksekokul tarafından gerekli görülen ek akademik şartlar konulabilir.

(5) Öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde iş yaşamındaki uzmanlık ve deneyim-
ler göz önünde bulundurulur.

(6) Öğretim elemanlarının performansları ve akademik performansları bağlı bulunduk-
ları bölüm başkanı ve Müdür tarafından her akademik yıl için ayrı olarak değerlendirilir.

Araştırma-geliştirme koordinatörlükleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 20 – (1) Yüksekokulda üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri

doğrultusunda araştırma-geliştirme koordinatörlükleri kurulabilir. Bu koordinatörlükler, araş-
tırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları
yapar:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak.
b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyonu içerisinde iş başı eğitim-

lerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.
c) Mezun öğrencilere istihdam alanları yaratılması için çalışmalar yapmak.
ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yapılması için program ge-

liştirme ve kariyer planlamaları yapmak.
d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak.
e) İhtiyaç duyulan konularda araştırma-geliştirme projeleri hazırlamak ve danışmanlık

hizmetleri yapmak.
(2) Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile sürekli eğitim, ya-

şam boyu öğrenme, endüstriye dayalı öğrenme ve staj, mesleki gelişim, mezun ilişkileri, ulus-
lararası ilişkiler, araştırma-geliştirme, e-öğrenme ve benzeri konularda koordinatörlükler ku-
rulabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum veya kişilerce Yüksekokul ve bağlı bi-
rimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Yönetim Kurulunun görüşü, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile tam
zamanlı öğretim elemanları Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilir. Bu tür çalışmalar, Yük-
sekokulda sürdürülmüş sayılır.

(5) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri, sertifika, kurs ve benzeri
kapsamında alınan her türlü ücret, Yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim eleman-
larına yapılacak ödemeler, Yüksekokul Kurulu tarafından düzenlenen esaslara göre Müdürün
önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla yapılır.

İdari organlar
MADDE 21 – (1) Yüksekokul idari organları, Yüksekokul Sekreterliğine bağlı olarak

aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Öğrenci İşleri Birimi.
b) Yazı İşleri Birimi.
c) Mali İşler Birimi.
ç) Personel İşleri Birimi.
d) İdari Destek ve Teknik Hizmetler Birimi.
e) Sağlık Kültür ve Spor Birimi.
f) Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi.
g) Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi.
ğ) Bilgi İşlem Birimi.
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İdari personel
MADDE 22 – (1) Yüksekokul idari personeli, Yüksekokul Sekreteri ve Müdürün önerisi

üzerine Başkan tarafından görevlendirilir ve Mütevelli Heyeti tarafından sözleşmeleri yapılır.
Akademik ve idari personelin izinleri
MADDE 23 – (1) Akademik ve idari personel, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Ka-

nunu hükümlerine göre ücretli izin kullanır.
(2) Akademik personelin izin kullanma tarihleri ilgili bölüm başkanı tarafından akade-

mik takvime uygun olarak belirlenir. Müdürün izni Başkan, bölüm başkanlarının izni Müdür,
diğer akademik personelin izni ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Müdür tarafından verilir.

(3) İdari personelin izni, Yüksekokul Sekreterinin önerisi üzerine Müdür tarafından ve-
rilir.

Akademik ve idari personelin disiplin işlemleri
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin işlemleri hakkında,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Kanun hükümleri uy-
gulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Alınması, Öğretim Dili, Öğretim Ücreti ve Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci alınması
MADDE 25 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetinin

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Yüksekokula yurt içinden veya yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabulüne iliş-
kin esaslar, Yüksekokul Kurulunca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir ve uygu-
lanır.

(3) Yüksekokul öğrencileri hakkında 2547 sayılı Kanun, Mütevelli Heyeti kararları ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 26 – (1) Yüksekokulun öğretim dili Türkçedir. 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde Yüksekokul Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyeti kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile Yüksekokulun bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim yapılmasına karar verilebilir. Hazırlık sınıfı açılabilir.

Öğretim ücreti
MADDE 27 – (1) Yüksekokulda yapılan eğitim-öğretim için öğrencilerden Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim dönemi için belirlenen öğretim ücreti alınır.
Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 28 – (1) Yüksekokul öğrencilerinin disiplin işlemleri hakkında, 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi
MADDE 29 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit

gelirleri, Yüksekokulda kalır ve geçici olarak dahi hiçbir surette vakıf varlığına veya hesaplarına
intikal edemez.

(2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar, tapuda
Yüksekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.
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Mali kolaylıklar
MADDE 30 – (1) Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali

kolaylıklar ile devlet tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına sağlanan bütün imkanlardan
yararlanır ve emlak vergisinden muaftır.

Harcama yetkilisi
MADDE 31 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kurallar ve sınırlar çerçevesinde kullanır. Ayrıca, har-
cama yetkisi Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydıyla kısmen
ya da tamamen Mütevelli Heyeti üyelerinden birine, Müdüre ya da Yüksekokul Sekreterine
devredilebilir. Mütevelli Heyeti kararı ile Mütevelli Heyeti üyesi ya da Müdür, müdür yardım-
cısı ve Yüksekokul Sekreterinden biri ihale yetkilisi olarak belirlenebilir.

(2) Harcama yetkilisi; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gelir ve giderlerin etkili,
ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ve yapılması gereken diğer işlemlerden sorum-
ludur.

Yüksekokulun gelir kaynakları
MADDE 32 – (1) Yüksekokulun gelirleri şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından geliri Yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan

gelen gelirler.
b) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.
c) Yüksekokulun yatırımlarından ve kuracağı işletmelerden ve faaliyetlerinden elde

edilecek gelirler.
ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
e) Öğrencilerden alınacak ücretler.
f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
g) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
ğ) Yayın ve satış gelirleri.
h) Mevzuatın izin verdiği diğer gelirler.
Kaynakların kullanımı
MADDE 33 – (1) Yüksekokulun inşaat, her çeşit alım, satım, kiralama işleri ve gerekli

diğer faaliyetleri için kaynaklarının kullanımı, ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

4857 sayılı Kanun, Vakıf  Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hüküm-
leri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 17/2/2010 tarihli ve 27496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan; ders seçimi, bitirme projesi, tez, eser metni
konularında bilimsel danışmanlık yapan öğretim elemanını,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak bitirme
projesini,

d) Enstitü: Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-
titüleri,

e) Enstitü anabilim dalı : Enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesinden
enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

f) Enstitü anabilim dalı başkanı: Enstitüde bulunan programların anabilim dalı başka-
nını,

g) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı veya program başkanların-
dan oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğ-
retim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde programları bulunan ve/veya ortak program yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

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

i) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapılarak dip-
loma verilen programı,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan lisansüstü eğitim-öğretim
programını,

k) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
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l) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci da-
nışmanı,

m) Rektörlük: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konu-

nun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden olu-
şan çalışmayı,

ö) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını iz-
leyen komiteyi,

p) TÖMER: Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
s) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
u) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılmasına İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim

dallarında lisansüstü düzeyinde programları yürütür.
(2) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından olu-

şur.
(3) Lisansüstü program; anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun

uygun görüşü, Senatonun kabulü, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı
ile açılır.

(4) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararıyla, stratejik alanlarda lisansüstü
eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar ilgili mevzuat
hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

(5) Anabilim dalı başkanı; lisansüstü programların açılması, kapatılması, isim değişik-
liği, birleştirilmesi, akademik esaslar ve fakülte/yüksekokul uhdesinde yer alan fiziksel altyapı
ve mekânların kullanımında bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokulun dekan-
lık/müdürlükleri ile koordineli çalışır.

Açılan programların öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitüde yürütülen programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak, ens-

titü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirli eğitim programlarında, belirlenen bir ya-
bancı dilde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim verilebilir.

(2) Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim dalı başkanının ortak
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde
hazırlanmasına karar verilebilir.

(3) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlarda tezler, ilgili yabancı dilde
yazılır.

(4) Yabancı dilde hazırlanacak tezlerde; tez danışmanının ilgili mevzuat hükümleri uya-
rınca yabancı dilde ders verebiliyor olma şartını sağlaması gerekir.

(5) Yabancı dilde hazırlanan tezlerin tez savunma sınavlarının da bu dilde yapılması
gerekmektedir. Tez savunma jüri üyelerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen yabancı
dilde ders verebilme şartını sağlaması gerekir.
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Program ders planları, dersler ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) YÖK tarafından açılması uygun bulunan lisansüstü programlar; güz

ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir ve yürütülür.
(2) Lisansüstü programlarda kredi ve AKTS iş yükünün belirlenmesinde; ilgili progra-

mın yer aldığı diploma düzeyi ve alanına bağlı olarak öğrencilerin ders içi ve ders dışı çalışma
süreleri, öğrenci AKTS iş yükü anketleri, TYYÇ’de öngörülen yetkinlikler, mezun öğrenci gö-
rüşleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

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

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Lisansüstü ders planları, ilgili enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü programlardan
mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez, uzmanlık alan
dersi ve benzeri çalışmaların kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ilgili anabilim dalı kuru-
lunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

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

(5) Lisansüstü ders planlarında yer alacak olan seminer ve tez çalışması dersleri kredi-
sizdir.

(6) Lisansüstü ders planlarına eklenilmesi düşünülen yeni bir ders için;
a) Dersi verecek öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müra-

caatını ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Eklenilmesi düşünülen ders, ilgili anabi-
lim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile yü-
rürlüğe girer.

b) Ders ekleme talepleri, güz yarıyılı için Nisan ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için
Ekim ayı sonuna kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca anabilim dalı kurulu kararı
ile birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır. Belirlenen süreler dışında sunulan talepler de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(7) Bir lisansüstü programının ders planındaki ders değişiklikleri, ders iptali, ders kredi
değişikliği, ders kodu ve benzeri değişiklikler ile öğrencilerin bu değişikliklere ilişkin intibak
ilkeleri ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından hazırlanır. İlgili enstitü anabilim dalı
başkanlığı değişiklik önerisini, anabilim dalı kurul kararı ile birlikte ilgili enstitüye önerir. De-
ğişiklikler, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve açılması planlanan derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı anabilim dalı kurul kararı
ile birlikte ilgili enstitüye önerilir. Açılacak ve açılması planlanan dersler ile bu derslerin hangi
öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Be-
lirlenen süreler dışında sunulan öneriler zorunlu haller hariç olmak üzere değerlendirmeye alın-
maz.

(9) Ders sorumlularının görevlendirmeleri; güz yarıyılı için Temmuz ayı sonuna kadar,
bahar yarıyılı için ise Kasım ayı sonuna kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Belirlenen süreler dışında sunulan öneriler
zorunlu haller hariç olmak üzere değerlendirmeye alınmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Program Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esaslarının Belirlenmesi

Programların kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 8 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alımı, kontenjanı ve

aranan şartlar, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi dikkate alınarak ilgili enstitü kurulunun
uygun görüşü ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik
yarıyıl başında ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm iş-
lemler ilgili enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

(3) Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarının kontenjanları; alan içi, alan dışı,
yatay geçiş, yabancı uyruklu ve özel öğrenci şeklinde bir gruplandırma göz önünde bulundu-
rularak belirlenir.

(4) Alan içi ve alan dışı öğrenci kontenjanları; yüksek lisans ve doktora programlarına
hangi lisans ve yüksek lisans mezunlarının başvuru yapabileceği ve hangilerinin bilimsel ha-
zırlık programına alınacağını ifade eder. Alan içi ve alan dışı mezuniyet tanımlarında Senatonun
ilgili dönem için belirlediği karar uygulanır.

Bilim ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, ilan ettiği her program için, ens-

titü anabilim dalında görev yapan veya ilgili anabilim dalında çalışmaları bulunan Üniversite
içindeki beş öğretim üyesi arasından üç asil ve iki yedek üyeden oluşan bilim ve mülakat sınavı
jürisini, anabilim dalı kurulu kararıyla belirleyerek ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. İlgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla jüri kesinleşir.

(2) İlgili enstitü anabilim dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesinin
ilgili enstitü anabilim dalından olması kaydıyla diğer üyeler, Üniversite içinde görevli öğretim
üyelerinden seçilebilir. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı bünyesinde bulunan farklı lisans-
üstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. Anabilim dalı başkanlıkları değer-
lendirme sonuç tutanaklarını, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar ilgili ensti-
tüye teslim eder.

Genel başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilgili enstitüler tarafından öngö-

rülmesi halinde internet sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda hazırlanan bir müracaat formunun
adaylarca doldurulması ile de gerçekleştirilebilir. Enstitüler bu durumda adaylardan müracaatta
ayrıca belge istemeyebilir. Ancak bu adayların lisansüstü programlara giriş için bilim ve mü-
lakat sınavını başarmaları halinde kesin kayıt yaptırmaları sırasında verecekleri bilgilerle baş-
vurudaki beyanları arasında farklılıklar olması durumunda; bu adaylar, kesin kayıt hakkı ka-
zanmış veya kesin kayıt yapmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyan vermeleri nedeniyle bu hak-
larını kaybederler.

(2) Adaylar, tüm enstitülerde başvuru dönemi içinde en fazla bir tezsiz yüksek lisans
ile bir tezli yüksek lisans/doktora programına başvuru yapabilirler.

(3) Yurt dışı lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan adayların YÖK
tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekir.

(4) Öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayların mezuniyet not ortalamaları
100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında
YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde me-
zuniyet notuna, eşitlik devam ediyorsa sırasıyla; ALES veya TUS puanına, yabancı dil puan
şartı aranan programlar için yabancı dil puanına, bilim ve mülakat sınav puanlarının üstünlü-
ğüne bakılır.
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Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adayların;
a) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve ilgili enstitü yö-

netim kurulu tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan, başvur-

dukları programın ilan edilen puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Ancak, ilgili ana-
bilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile
ALES veya TUS puanı artırılabilir, yabancı dil puanı şartı getirilebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapmış tüm adaylar, ilgili enstitü internet
sayfasında duyurulan gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavına alınır.

(3) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.
(4) Bilim ve mülakat sınavında adayın; bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bil-

giyi değerlendirme, yorumlama yeterliliğini kazanma ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı
beceri ve yetkinlikleri değerlendirilir.

(5) Yabancı dil şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarının giriş başarı notunun
hesaplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve bilim
ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının
not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek
değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara
göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

(6) Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programlarının giriş başarı notunun he-
saplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, lisans mezu-
niyet notunun %15’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır.
Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul
edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan
puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul
edilir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az
60 puan olması gerekir.

(8) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar bu maddede belirtilen başarı de-
ğerlendirme notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptır-
maları için ilgili enstitü internet sayfasında veya çevrimiçi olarak başvuru programında ilan
edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte
yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin gün-
cellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adayların Se-

nato tarafından kabul edilmesi uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezu-

niyet notuna göre yapılır. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü kuru-
lunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile bilim ve mülakat sınavı yapılabilir.

(3) Bilim ve mülakat sınavı yapılması durumunda tezsiz yüksek lisans programına baş-
vuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notunun %60’ı ve bilim ve
mülakat sınavlarının not ortalamasının %40’ı dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not
ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek de-
ğerlendirme dışı bırakılır. Adayların, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara
göre en yüksek puandan itibaren başarı sırası belirlenir.
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(4) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için ilgili enstitü
internet sayfasında veya çevrimiçi başvuru programında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dol-
madığı takdirde ilan edilen yedek listesinde yer alan adaylardan sıralama yapılarak boş kon-
tenjan sayısına göre kesin kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri
takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Doktora programlarına başvuru ve değerlendirme şartları
MADDE 13 – (1) Doktora programına başvurabilmeleri için adayların;
a) İlgili enstitü anabilim dalı tarafından uygun görülen ve ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan başvurduk-

ları programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekir. Ancak, enstitü anabilim dalının
önerisi enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES veya TUS puan
kriteri yükseltilebilir.

c) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YDS veya YÖKDİL’den
en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puana muadil bir puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitü anabilim dalının öne-
risi ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile yabancı dil puan kri-
teri yükseltilebilir.

(2) Doktora programına başvuru yapmış tüm adaylar, enstitü internet sayfasında duyu-
rulan gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavına alınır.

(3) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.
(4) Bilim sınavında adayın; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin

bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel
yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.

(5) Doktora programına giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES veya TUS pua-
nının %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet notunun %5’i, tezli yüksek lisans
mezuniyet notunun %5’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alı-
nır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında
olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri
doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabul edilir.

(6) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az 70 puan
olması gerekir.

(7) Doktora programına başvuran adaylar arasında bu maddede belirtilen başarı değer-
lendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yap-
tırmaları için enstitü internet sayfasında veya çevrimiçi başvuru programında ilan edilir. Asıl
listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek liste-
den başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri
takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek ve alana intibaklarını sağlamak için bilimsel ha-
zırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belir-
lenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
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a) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin ala-
cağı dersler zorunlu lisans derslerinden oluşur.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin alacağı dersler, zo-
runlu lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez; alınan dersler mezuniyet belgesinde görülür. An-
cak lisansüstü genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programını başarı ile
tamamlamadan yüksek lisans veya doktora dersi alamaz.

d) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili ders kaydı, devam, sınavlar, derslerden başarılı
sayılma şartları ve ders tekrarı gibi konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, ilgili enstitü tarafından iste-
nilen evraklarla birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvuru yap-
maları gerekir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez ve benzeri).

(4) Özel öğrenci kabulü; bir alt öğrenimine ait mezuniyet notu dikkate alınarak ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
gerçekleşir. Ancak mevcut yarıyılda ilgili programa öğrenci kabulü yapılmadıysa özel öğrenci
statüsünde öğrenci alınmaz ve sadece özel öğrencilere yönelik lisansüstü ders açılmaz.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci statüsünde ders almaları uygun bu-
lunan öğrencilerin, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca
tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri gerekmektedir.

(6) Lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kabul edilmiş öğrencilerin daha önceki yıl-
larda özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler kayıtlı oldukları lisansüstü programda tamamlamaları gereken derslerin %50’sini
geçemez.

(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri
ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

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

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve/veya yüksek

lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu
adaylar ilgili enstitüler tarafından istenilen belgelerle birlikte, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde ilgili enstitüye başvurur.
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(2) Yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuru yapabilmeleri için adayların;
a) Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden

en az 2.00 olması gerekir.
b) Türkçe dil yeterliliğinin, Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 düzeyinde olması gerekir.

Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile başvuruları uygun bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, Türkçe Dil Yeterlik belgesi ol-
mayanların Üniversite bünyesindeki TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sına-
vından 100 üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan alması gerekir. Sınavda ba-
şarısız olan öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile söz konusu TÖMER’de Türkçe hazırlık
kursuna alınarak 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe hazırlık kursunda başarılı olan ve Türkçe Dil Ye-
terlik belgesini ibraz eden öğrenciler kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders almaya baş-
layabilirler.

c) Doktora programı için, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları YDS veya YÖKDİL’den 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puan almış olunması gerekir.

(3) Lisans ya da yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlayanlar Türkçe dil yeter-
liği şartından muaf tutulur.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvuruları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca me-
zuniyet not ortalamaları esas alınarak değerlendirilir. Adaylar için ayrıca bir sınav yapılmaz.
Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı başvuru yapan adaylarla elektronik ortamda kar-
şılıklı bir görüşme talep edebilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Cumhurbaşkanı kararına istinaden Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Uluslararası
andlaşmalar gereği Türkiye’de burslu olarak öğrenim görmek üzere YÖK tarafından yerleşti-
rilen öğrenciler öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden
başarılı olmuş öğrenci; lisansüstü programlara ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay
geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş şartları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili enstitülere
şahsen müracaat ve/veya öngörülmesi halinde internet sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda ha-
zırlanan bir müracaat formunun adaylarca doldurulması ile de gerçekleştirilebilir.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde istenecek asgari şart-
lar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programına yatay geçiş için genel ağırlıklı not ortalamasının
4’lük not sistemi üzerinden en az 3.00 olması,

b) Disiplin cezası alınmamış olması,
c) Yüksek lisans programları için; tez aşamasına geçilmemiş olması,
ç) Doktora programları için; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda doktora ye-

terlik sınavına başvurmamış olması,
gerekir.
(5) Yatay geçiş başvurusu, anabilim dalınca incelenir ve şartları sağladığı belirlenen

öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.
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(6) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre;
geçtiği programın, program süresinden sayılır.

(7) Yatay geçiş ders intibakı işlemlerinde 31 inci madde hükümleri dikkate alınır.
(8) Kırklareli Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna atananlardan bu maddede yer

alan şartlar aranmaz.
Yüksek lisans programları arası geçiş
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına

geçişe ilişkin hususlar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programına devam edip birinci yarıyılındaki derslerinin tama-

mından başarılı olan ve genel ağırlıklı not ortalaması 4’lük not sistemi üzerinden en az 3.30
olan öğrenci; 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmesi kaydıyla, belirlenen kontenjan dâhilinde ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilir.

b) Başvuruda bulunan öğrencilerin, ALES veya TUS puanının %50’si, tezsiz yüksek
lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %25’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının
%25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50
puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Tezli yüksek
lisans programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları
dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Ders saydırma işlemleri 31 inci
madde hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(2) Tez çalışması reddedilen öğrencinin tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek
lisans programına geçiş talebinde bulunabilmesi için tez çalışması reddedilen öğrencinin, aynı
anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması halinde, tez savunma sınav tarihini takip
eden iki ay içinde talebini içeren bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapması
gerekir.

(3) Öğrencinin ders intibakı ve geçiş işlemi, enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(4) Geçiş talebi uygun görülen öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çer-
çevesinde belirlenen ilgili döneme ve/veya dönemlere ait varsa mali yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekir.

(5) Öğrenciye, tezsiz yüksek lisans ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirebilmesi için bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri
uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen hususlar dışında tezli yüksek lisans programlarından tezsiz
yüksek lisans programlarına geçiş yapılmaz. Lisansüstü uzaktan öğretim programlarından ör-
gün öğretim programlarına geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve yedek öğrenci

listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin kayıtları başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt hakkı ka-
zanan adaylar, şahsen veya noter vekâleti ile enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi
içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
yerine başarı sırasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile başvuru tak-
viminde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez/Proje Danışmanı ve Eş Danışmanın Atanması ile Danışmaların Görev

ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar
Tez/proje danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Danışmanlık görevi, öğrencilere tez/proje danışmanı atanıncaya ka-

dar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programında, öğrenciler birinci ders dönemi içinde

danışman olarak çalışmak istedikleri üç öğretim üyesinin ismini Üniversite kadrosunda yer
alan öğretim üyeleri içinden ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına bildirir. İlgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurul kararıyla öğrencinin seçmiş olduğu veya anabilim
dalı kurulunun uygun görmüş olduğu öğretim üyelerinden birisini ilgili enstitüye önerir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci
için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini proje danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı
12’dir.

(5) Öğrencilerin, tez ve proje danışmanları enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(6) Doktora programlarında danışmanlık yürütülebilmesi için en az bir yüksek lisans

tezinin ilgili öğretim üyesi tarafından başarıyla yönetilmiş olması gerekir.
Eş danışman atanması
MADDE 21 – (1) Eş danışman, öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez

danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. 

(2) Eş danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir.

(3) Eş danışman ataması tez aşamasında yapılır.
(4) Eş danışmana herhangi bir ücret ödenmez.
Tez/proje danışmanı değişikliği
MADDE 22 – (1) Tez/proje danışmanı değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ta-

lebi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşünü içeren danışman değişikliği for-
munun ilgili enstitüye teslimi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, akademik takvimde belirtilen
tarih aralığında gerekçeli dilekçesini ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına verir. İlgili enstitü
anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurulu kararıyla yeni bir öğretim üyesini ilgili enstitüye
önerir. Danışman değişikliği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Zorunlu durumlarda (öğrencinin enstitüden gerekçeli talebi, öğrenci danışmanının
altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum
dışı atama ve benzeri) ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim
kurulunun uygun gördüğü hallerde danışmanın onayı olmadan da danışman değişikliği yapı-
labilir. Danışman değişikliği ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Tez izleme sınavlarında başarısız olunması durumunda ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(5) Tez/proje danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tez/proje danışmanlığını
yürütür.

Ders, tez ve proje danışmanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Ders, tez ve proje danışmanlarının, öğrencinin öğrenimi süresince

görev ve sorumlulukları şunlardır:
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a) Ders seçme, ders alma ve bırakma, ders saydırma, derslere devam ve öğrenim duru-
mu gibi akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

b) Öğrenciyle eşgüdüm halinde, programın devamı boyunca yapılması gerekenleri, ge-
çilmesi gereken aşamaları takip eder.

c) Öğrencinin ilgi alanını, yeteneğini ve güncel araştırma konularını dikkate alarak tez
veya dönem projesi seçiminde ve tez önerisinin hazırlanmasında öğrenciye rehberlik eder.

ç) Konuya ilişkin bilimsel gelişmeleri izler, öğrenciye aktarır ve öğrencinin de izlemesi
için öğrenciye yol gösterir.

d) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde
öğrenciye rehberlik eder.

e) Öğrenci ile birlikte tez veya dönem projesinin çalışma planını yapar.
f) Araştırmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirler ve tezin düzenli olarak yazıl-

masını denetler.
g) Doktora programlarında; öğrenciyle eşgüdüm halinde, öğrencinin yeterlik sınavını,

tez önerisi savunmasını ve tez izleme toplantılarını organize eder; öğrencinin dönem raporla-
rının zamanında hazırlanmasını ve raporların ilgili enstitüye teslim edilmesini takip eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin açılması
MADDE 24 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine
ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla belir-
lenir.

(2) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının tezli yüksek lisans programlarında üç,
tezsiz yüksek lisans programlarında ise on beşten az olması halinde, bu dersin açılıp açılma-
masına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği
ve/veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta
içinde açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.

(3) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
Kayıt yenileme, ders kaydı, ders ekleme ve bırakma
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde ön-

görülen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili dö-
neme ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirerek yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar
çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde ka-
yıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen prog-
ramlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yenilemeyen
öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz, kendilerine öğrenci belgesi ve-
rilmez ve askerlik işlemleri yürütülmez.

(2) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan
dersler arasından, hangi dersleri alacaklarına danışmanları ile birlikte karar verirler.

(3) Ders kaydının kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sis-
teminde kesinleştirme ve danışman onay işleminin yapılması gerekir. Danışman, öğrencinin
seçmiş olduğu dersleri gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler, öğretim pla-
nındaki kredili dersleri ile seminer dersini başarıyla tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalış-
masına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen
süreler içinde alınır. Sağlık, doğal afet, trafik kazası, tutukluluk, mahkûmiyet ve ilgili enstitü
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yönetim kurulunun uygun göreceği diğer nedenlerle mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin du-
rumları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Belirtilen süreler dışındaki baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mazeretleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik tak-
vimde belirlenen süreler içinde öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi işlemini yaparak ders ka-
yıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirirler.

(7) Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler; yeterlik, tez önerisi, tez iz-
leme sınavlarına katılamaz ve tezlerini/projelerini teslim edemezler.

(8) Öğrenci, ders ekle-bırak haftasında danışmanının onayı ile alacağı dersleri değişti-
rebilir.

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında, diğer yükseköğretim kurumlarından ders alı-
namaz.

(3) Farklı yükseköğretim kurumundan alınacak dersin aynı öğrenim düzeyindeki bir
programdan olması gerekir.

Derse devam, ders değerlendirme ve ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için

teorik derslerin %70’ine, uygulama/laboratuvar derslerinin ise %80’ine devam etmiş olmaları
gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir yarıyıl sonu sınavı akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır. Dersin haftalık bazda içeriği, ders kitabı, ilgili literatür, yarıyıl içi
çalışmaları, ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı dersi veren öğretim
üyesi tarafından yarıyılın başında belirlenerek öğrencilere ilan edilir. Ders başarı ölçme yön-
temleri ve bunların başarı notuna katkısı, ara sınavın %40, yarıyıl sonu sınavının %60’tan farklı
olması durumunda yarıyılın başında dersi veren öğretim üyesi tarafından ilgili enstitü müdür-
lüğüne yazı ile bildirir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %50’den az olamaz.
(4) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve/veya sınava katılmayan öğrenciler, ilgili

derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu durumda bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu
sınav notu yerine geçer. Uzmanlık alan ve seminer derslerinin bütünleme sınavı yoktur.

(5) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden ba-
şarılı olamayan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman
onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.

(6) Öğrenciler genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce başar-
mış oldukları derslerden; yüksek lisans programlarında sadece CC notu, doktora programla-
rında ise sadece CB notu almış oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda ilgili dersten
alınan son başarı notu geçerlidir.

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının ders aşaması bitiminde tek dersi

kalan veya tek ders sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamasını 2.50
düzeyine çıkartıp mezun durumuna gelebilecek öğrencilere; derslere devam şartını yerine ge-
tirmiş olmaları, enstitüye yazılı başvurmaları ve taleplerinin uygun bulunması halinde tek ders
sınav hakkı verilir.

(2) Öğrenci tek ders sınav hakkını sadece bir kez kullanabilir.
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(3) Öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde tek ders sınavına
girerler.

Sınav notlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemine girerler. Sınav
notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı evrakları söz konusu dersin ve/ve-
ya derslerin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yasal süresi boyunca muhafaza edilir.

(3) Öğrenciler, her türlü sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren en geç yedi iş günü
içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun
incelenmesini isteyebilir. İlgili enstitü müdürlüğü bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu,
maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. İlgili öğretim üyesi konunun
kendisine intikal etmesinden itibaren yedi iş günü içinde itiraz edilen sınav evrakı ve/veya ba-
şarı notunu inceleyerek sonucu yazılı olarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda maddi bir hata tespit
edilmesi halinde, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir.

(4) Gerekli görülen hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu, biri dersi veren öğretim üyesi
olmak üzere ilgili enstitü anabilim dalının öğretim üyelerinden olmak üzere üç kişilik bir ko-
misyon kurarak sınav evrakı ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(5) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim
üyesi tarafından fark edilmesi halinde öğretim üyesi, düzeltme talebini ve gerekçeli başvuru-
sunu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapmak zorundadır.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin, uzmanlık alan dersi ve tez çalış-
masına ait not değişiklikleri, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili enstitünün öğrenci iş-
leri bürosu personeli tarafından yapılır.

(7) Not değişikliği, ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine ilgili birim
yöneticisi veya yetkilendireceği personel gözetiminde ilgili öğrenci işleri biriminde öğrenci iş-
leri personeli tarafından yapılır. Kesinleşen başarı notlarına tekrar itiraz edilemez.

Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az

65 puan; doktora programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
(4) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-

şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
Başarı Notu Harfli Başarı Başarı Başarı Değerlendirmesi

Aralığı Notu Katsayısı Yüksek Lisans Programları Doktora Programları
90-100 AA 4.00 Pekiyi Pekiyi
85-89 BA 3.50 İyi-Pekiyi İyi-Pekiyi
80-84 BB 3.00 İyi İyi
75-79 CB 2.50 Orta-İyi Orta-İyi
65-74 CC 2.00 Orta Başarısız
0-64 FF 0.00 Başarısız Başarısız

- GR 0.00 Sınava girmedi (Başarısız) Sınava girmedi (Başarısız)
- DZ 0.00 Devamsız (Başarısız) Devamsız (Başarısız)
- S 0.00 Yeterli (Başarılı) Yeterli (Başarılı)
- U 0.00 Yetersiz (Başarısız) Yetersiz (Başarısız)
- DE 0.00 Devam ediyor Devam ediyor
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(5) Öğrencinin başarılı olması durumunda aşağıdaki notlardan birisi verilir:
a) Bir dersten başarılı olan öğrencilere; yüksek lisans programları için CC notu ve üzeri,

doktora programları için ise CB notu ve üzeri verilir.
b) Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarı

ile tamamlanması halinde S notu kullanılır.
(6) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:
a) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirmemiş, devamsızlık ne-

deniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için
kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

b) GR: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl
sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kul-
lanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) U: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması ve dönem projesinin
başarıyla tamamlanmaması halinde kullanılır.

(7) DE: Uzmanlık alan dersi, tez çalışması derslerinin devam etmesi durumunda kulla-
nılır.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü prog-

ramlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, öğ-
rencinin programa hangi aşamadan itibaren başlayacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin, daha önceki yıllarda başarılı oldukları derslerden muafiyet istedikleri
dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı
belgelerle, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları ge-
rekir. Belirlenen sürelerden sonra yapılan kredi aktarma ve ders muafiyeti talepleri kabul
edilmez.

(3) Kredi aktarma ve ders muafiyetinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Kredi aktarım ve muafiyet talebi yapılacak dersin, öğrenci tarafından son beş yıl

içinde alınmış olması gerekir.
b) Muafiyet verilecek dersin eşdeğerliği, zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakıl-

maksızın AKTS ve içerik uyumu esas alınarak belirlenir. Diğer yükseköğretim kurumunda alı-
nan dersin AKTS kredisinin düşük olması durumunda derslerin öğrenme çıktıları karşılaştırılır.
Öğrenme çıktıları eşdeğer kabul edilirse diğer yükseköğretim kurumunda AKTS kredisi düşük
olan bir ders Üniversitede AKTS kredisi yüksek olan bir derse intibak ettirilebilir.

c) Yatay geçiş yoluyla kabul edilmiş ve/veya daha önce herhangi bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programlarında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle
öğrenimini yarıda bırakmış ve Üniversitede bir lisansüstü programa yeniden asıl öğrenci olarak
kayıt yaptırmış öğrencilerin söz konusu programlarda başarılı oldukları derslerin muafiyet iş-
lemlerinde, muafiyet verilen derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamam-
laması gereken derslerin tamamına intibak ettirilmesine karar verilebilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğ-
renciler için; tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin tamamı ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir. Derslerin tamamı sayılan öğrencilerin, tezli yüksek lisans progra-
mında yer alan seminer dersini alması zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programında geçen sü-
reler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.
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d) Lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kabul edilmiş öğrencilerin daha önceki yıl-
larda özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler kayıtlı olunan lisansüstü programda tamamlanması gereken derslerin %50’sini
geçemez.

e) Bilimsel hazırlık programında kredi aktarma ve ders muafiyeti işlemleri yapılmaz.
f) Öğrencinin, lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğreniminde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
g) Öğrencinin, lisans ve yüksek lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler doktora öğ-

reniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
ğ) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için; muafiyet

talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasında
belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için
en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir.

h) İlgili enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilen öğrencilerin ders ve/veya
derslerinin notları, bu fıkranın (ğ) bendi uyarınca belirlenen harf notlarına göre öğrenci bilgi
sistemine işlenerek, not ortalaması hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

(4) Muafiyet talebi, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar
öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu derse devam etmekle yükümlüdür.

Seminer
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca lisansüstü programlarda yer alan seminer

derslerinin amacı; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, güncel ve akademik gelişimlerine
katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırla-
yarak grup önünde anlatabilmek, tartışabilmek ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.

(2) Lisansüstü programlarda seminer dersi ikinci yarıyılda açılır. Bu ders, haftada iki
saat uygulamalı olarak yapılır ve kredisizdir.

(3) Seminer dersini yürütecek öğretim üyesinin belirlenmesi hususunda 20 nci madde
hükümleri uygulanır.

(4) Seminer dersi yürütücüsü, yarıyılın ilk haftalarında, bilimsel araştırmanın süreç ve
teknikleri, literatür tarama, yurt içi ve yurt dışı yayınlara ulaşma, bir bilimsel çalışmanın (se-
miner, bildiri, makale, yüksek lisans ya da doktora tezi) düzeni, yazımı ve topluluk önünde su-
nulması gibi konularda öğrencilere bilgi verir.

(5) Bir öğrencinin seminer dersi yarıyıl sonu başarı notu, seminer dersi yürütücüsü ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 33 – (1) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel

alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disip-
lininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeterliğinin kazandırılması, tez ça-
lışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak teorik bir
derstir.

(2) Tez danışmanı,Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Uzmanlık Alan Der-
si olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, uzmanlık alan dersine; tez dönemine geçtikleri dönem itiba-
rıyla başlar ve tezlerini teslim ettikleri tarihe kadar devam ederler.

(4) Uzmanlık alan dersi haftada üç saat teorik olmak üzere öğrenci sayısına bakılmak-
sızın uygulanır.

(5) Uzmanlık alan dersi dönem sonunda devam ediyor, başarılı veya başarısız şeklinde
değerlendirilir.

(6) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cet-
velinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.
Ders ve kredi yükü
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

şartıyla en az yedi ders, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Tezli
yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla
seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kre-
disinden oluşur.

Süre
MADDE 36 – (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 içinde 2,50 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlaya-
mayan, azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrencilere kullandırılan üç aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez savunma sınavına en erken, tez ko-
nusunun kabulünü takip eden ikinci yarıyıl başladıktan sonra girebilir.

Tez konusunun/başlığının belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin da-
nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir.

(2) Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Tez konusu ve tez başlığı kabul edilen öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez

Merkezi Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurur.
(4) Tez konusu ve tez başlığı değişikliği, tez danışmanının uygun görüşü, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
(5) Tez konusu değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulu karar

tarihinden itibaren en erken altı ay sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde tez savunma
sınavına girebilir.

(6) Tez savunma sınavının sonunda tez savunma jüri üyeleri, ilgili öğrencinin tez ko-
nusunun değişmesine yol açmayacak şekilde tez başlığına ilişkin değişiklik önerisinde bulu-
nabilir. Değişiklik önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması, teslimi ve tez savunma jürisinin belirlenmesi
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazması,
b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
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(2) Yüksek lisans tezinin teslimine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Danışman; tezin, yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş

yazısı ile birlikte tezi elektronik ortamda ekli dosya olarak enstitüye gönderir.
b) Öğrenci; tezini, bir adet dosya olarak ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun-

luğunun kontrolü için enstitüye teslim eder.
c) Enstitü görevlisi söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili kontrolleri ilgili enstitünün

İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde yürütür. Bu kurallara uyul-
maması halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların
düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

ç) Tez yazım kılavuzu uygunluğu açısından eksiği bulunmayan, ilgili enstitünün İntihal
Yazılım Programı Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerlik oranlarını sağlayan öğrenci, da-
nışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayını alarak enstitü tarafından talep
edilen tüm formları ilgili enstitüye teslim eder.

(3) Tez savunma jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri farklı bir yükseköğ-

retim kurumundan olmak üzere en az üç veya en fazla beş öğretim üyesinden oluşur.
b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme

Formu ile enstitüye, danışman hariç Üniversite içinden iki, farklı bir yükseköğretim kurumun-
dan iki olmak üzere toplam dört öğretim üyesi ismi önerilir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş da-
nışman jüride görev alamaz.

c) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme
Formu ile enstitüye, danışman ve varsa eş danışman hariç Üniversite içinden dört, farklı bir
yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir. Eş danış-
man jüride yer alabilir.

ç) Tez savunma sınav tarihi ve saati, danışman tarafından enstitüye önerilir ve ilgili
enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, ilgili enstitü yönetim kurulunun jüri
üyelerini belirlediği karar tarihini takip eden bir ay içinde yapılmak zorundadır. Tez savunma
sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

d) Tez savunma sınavı ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu yerde yapıl-
mak zorundadır.

e) Enstitü yönetim kurulu, tez savunma jürisini ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı
tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Önerilen jüri
üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

f) Zorunluluklar sebebiyle jüriye katılamayacak üyelerin katılamama sebepleri söz ko-
nusu üye, bu mümkün değilse danışman tarafından enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sı-
navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
ç) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
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d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili enstitüye
başvurur. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde
yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzelt-
meleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşüyle birlikte tez, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönde-
rilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı ve-
rilen öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 39 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen
usullerde düzeltme kararı veren jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve bu Yönetmelikte belirtilen

diğer şartları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi
halinde, enstitü yönetim kurulu tez teslim süresini azami öğrenim süresini aşmamak şartıyla
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini
yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar. Taşınabilir bellek/disk ortamında elek-
tronik olarak hazırlar ve tezin Açık Erişim Sistemine dâhil edilmesine ilişkin formla birlikte
enstitüye teslim eder.

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci öğretim lisans-

üstü programı olarak da yürütülebilir.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri il-

gili mevzuat ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.
Ders ve kredi yükü
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Dönem projesi kredisiz olup genel ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin ilgili programdan

mezun olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Süre
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başa-
rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi ve sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Dönem projesi konusu; öğrenci ve proje danışmanı tarafından ikinci

yarıyıl başında belirlenerek ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.
(2) Dönem projesi konusu belirlenen öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda

dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve bu yarıyılın sonunda dönem projesini proje yazım
kılavuzundaki kurallara uygun biçimde yazarak danışmanına sunmak zorundadır.

(3) Proje yazım kılavuzu uygunluğu açısından eksiği bulunmayan, ilgili enstitünün İn-
tihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerlik oranlarını sağlayan öğrenci,
danışmanının onayını alarak danışmanının belirlediği tarihte dönem projesini sunar. Sunum,
öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(4) Dönem projesi sunumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilerek sunumu takip eden üç gün içerisinde ilgili proje danışmanı tarafından enstitüye
bildirilir.

(5) Dönem projesi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.
(6) Dönem projesi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, ilgili programdan ilişiği

kesilir.
(7) Dönem projesi sunumuna geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, ma-

zeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvur-
ması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sunum hakkı verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 46 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci,

dönem projesi sunumunu takip eden bir ay içinde proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazır-
lamış olduğu dönem projesini elektronik ortamda kaydedilmiş olarak taşınabilir bellek/diskte
enstitüye teslim eder ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması almaya
hak kazanır.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı
MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak,
analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yetkinlikleri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b)Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Ders ve kredi yükü
MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
şartıyla en az yedi ders; seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan
dersi olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Öğrenci, öğretim planında yer alan kredili derslerini, seminer dersini verdikten ve
yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tara-
fından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başarı denetlemesi
MADDE 49 – (1) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için genel

ağırlıklı not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci verilen
süreler içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre
MADDE 50 – (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 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili ders-
lerini başarıyla tamamlayamayan veya genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrencilere kullandırılan altı aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

Yeterlik sınavı
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamla-

yan öğrencinin alanındaki temel konular, kavramlar ve kuramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

b) Öğrenci bir yılda, Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere akademik tak-
vimde belirtilen tarih aralığında iki kez yeterlik sınavına girebilir.

c) Doktora programına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

ç) Doktora yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu ile ens-
titüye, öğrencinin danışmanı dâhil Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kuru-
mundan dört olmak üzere toplam dokuz (9) öğretim üyesi ismi yeterlik komitesi tarafından
önerilir.

d) Yeterlik sınav jürisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü Üniversite
içinden ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-
şur.

e) Doktora yeterlik sınav tarihi ve saati, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili
enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan
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edilen tarihte yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan
edilen tarih ve salonda yapılmayan sınavlar geçersiz sayılır.

f) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı
sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından
değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en
az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Ye-
terlik sınavının sözlü bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı din-
leyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlar-
daki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya
sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorun-
dadır.

h) Danışman, jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin durumunu sınavdan
bir hafta önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üye-
nin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

(3) Doktora yeterlik komitesinde herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler üze-
rine yeni üye önerileri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne ya-
pılır. Doktora yeterlik komitesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yenilenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ile enstitü
anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme sınavları söz konusu komite tarafından
yapılır.

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

Tez önerisi savunması
MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden en az
yedi gün önce ilgili enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) 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
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etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(6) Doktora tez önerisi savunma sınavları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez izleme sınavları
MADDE 54 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran

ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
(2) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün

önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.
(4) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-
lenir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(7) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez

izleme komitesinin onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. Tez konu-
sunun değişmesi halinde ise tez önerisi tekrar verilir. Bu durumda, tez önerisi ile ilgili süreç,
55 inci maddede yer alan hükümler doğrultusunda tekrarlanır.

Doktora tezinin sonuçlanması, teslimi ve tez savunma jürisinin belirlenmesi
MADDE 55 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazması,
b) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,
c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın yapma şartını sağlaması,
ç) Danışmanının, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş

yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,
d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
(2) Enstitü görevlisi söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili kontrolleri, ilgili enstitünün

İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde yürütür. Bu kurallara uyul-
maması halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların
düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez savunma jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jürinin oluşturulması için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, Tez Teslim

ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, öğrencinin tez izleme komitesi dahil
Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz
öğretim üyesi ismi önerilir.

b) Jüri, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme ko-
mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak
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üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca eş tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

c) Tez savunma sınav tarihi ve saati, danışman tarafından ilgili enstitüye önerilir ve
ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, ilgili enstitü yönetim kurulunun
jüri üyelerini belirlediği karar tarihini takip eden bir ay içinde yapılmak zorundadır. Tez sa-
vunma sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

ç) Tez savunma sınavı ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu yerde yapıl-
mak zorundadır.

d) Enstitü yönetim kurulu tez savunma jürisini, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı
tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Önerilen jüri
üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

e) Zorunluluklar sebebiyle jüriye katılamayacak üyelerin katılamama sebepleri söz ko-
nusu üye, bu mümkün değilse danışman tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bil-
dirilir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürü-
tülür.

Tez savunma sınavı
MADDE 56 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Doktora tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
ç) Doktora tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini

gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde enstitüye başvurur.
Enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması
şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Doktora tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşüyle birlikte tez, ilgili enstitrü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı ve-
rilen öğrenciye en fazla altı ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen
usullerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, bu Yönetmelikle belirlenen di-

ğer şartları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını tez savunma sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru
üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci
şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini
yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar. Taşınabilir bellek/disk ortamında elektronik
olarak hazırlar ve tezin Açık Erişim Sistemine dâhil edilmesine ilişkin formla birlikte enstitüye
teslim eder.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığı veri tabanına yüklenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları, İzinler ve Öğrenime Ara Verme, Kayıt Silme

Öğrenci değişim programları

MADDE 58 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer
yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş
tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin, değişim programlarına ka-
tılabilmeleri için; yüksek lisans programlarında tez aşamasına geçmiş olmaları; doktora prog-
ramlarında ise tez önerilerinin kabul edilmiş olması gerekir.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri tez çalış-
ması, öğrencinin kendi öğretim programındaki tez çalışmasının eşdeğerliği, danışmanın ve
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının/tez danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik tak-
vime uygun olarak kendi kurumlarına ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zo-
rundadır.

(4) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarılı/başarısız olduğu
faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de (ders, tez ça-
lışması, uzmanlık alan dersi, seminer, proje ve benzeri) başarılı/başarısız olmuş sayılır ve not
döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılır.

İzinler ve kayıt dondurma

MADDE 59 – (1) Akademik takvimde belirlenen süreler içinde almış olduğu dersin
sınavına giremeyecek olması ve/veya derslerin başlangıcı ve derslerin bitimi arasında almış
olduğu derslere ve/veya sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilmiş olan nedenlerle katılama-
yacak ilgili öğrencinin veya bu öğrencinin kanuni temsilcisinin yazılı talebi ve gerekli belge-
lerin sunulması üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin izinli sayılmasına ka-
rar verilebilir.

(2) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğrencinin, Tablo-3’te
belirtilmiş olan izin nedenleriyle, başvuru süreleri içinde kendisinin ve/veya kanuni temsilci-
sinin yazılı talebinin, gerekli belgelerle birlikte sunulması üzerine, kaydının dondurulmasına
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile karar verilebilir.
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Kayıt silme
MADDE 60 – (1) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak

beyan etmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan enstitü

yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olması.
b) Kayıtlı olduğu programdan yatay geçiş yoluyla ayrılması.
c) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilgili programın tamamlanmaması ve/veya

belirlenen şartların sağlanamaması.
(3) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri

iade edilmez.
(4) Kaydı silinen öğrencilerin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Etik ihlal
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel çalış-

malarda (tez, proje ve benzeri), Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İl-
kelerinde yer alan etik ihlallerden birisinin herhangi bir etik kurul tarafından tespit edilerek
enstitüye bildirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulunca öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir,
halen yürütülen çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış ise iptal edilir, öğrenciye diploma
verilmişse iptal edilir ve durum Rektörlüğe bildirilir.

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 62 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün in-

ternet sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer
bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrenci tarafından beyan edilen elektronik posta
adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 65 – (1) 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda bir-

den fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 64 üncü madde hükümleri uy-
gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini (KARMER),
c) Müdür: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun
işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve böl-
genin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine
ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip et-
melerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans prog-
ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ve mezuniyet sonrasına ilişkin
izleme çalışmalarını yapmak.
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e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğ-
rencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri
kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Üniversite mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını
belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci

tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
b) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden

tercih rehberliği yapmak.
c) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konfe-

rans, kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.
ç) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları planlamak

ve uygulamak.
d) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test

ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-
makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

e) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde
bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılım-
larını sağlamak.

f) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer da-
nışmanlık hizmeti sunmak.

g) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş
yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ğ) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansi-
yeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar
kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

ı) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu, özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum
örgütleriyle işbirliği yapmak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

j) Faaliyet alanlarına yönelik dergi, broşür, bülten vb. yayınlar yapmak.
k) Üniversiteye giriş öncesini, öğrencilik dönemini ve mezuniyet sonrasını kapsayan

kariyer planlamasını bütünsel bir yaklaşımla ele almak ve belirlenen amaçlar doğrultusunda
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

l) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara
dönük teknik bilgilendirme yapmak.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar oluşturmak.
n) Kamu, özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.
o) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
ö) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak

için ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli
gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından
iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerekti-
ğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda
Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda
belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.
e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde

görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yöne-
tim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve ayrıca Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten
itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma raporunu
Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı çalışacak-
ları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Ku-
rulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar
alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-
lendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyeleri ve Kurulun Başkanı Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde
bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü
olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî ni-

teliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma
ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı
Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan
her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın ve aile sorunları alanında, ulusal ve uluslararası

düzeyde bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmak ve bu tür uygulamalar ve araştırmaları

desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar

yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş

birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa

ilişkin konularda kadın ve aile çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma,

inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.
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b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili programlar açılmasını öner-

mek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın çalışmalarıyla ilgili ders-

ler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile çalışmaları alanının kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası

düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, kolokyum, sergi ve benzeri her türlü

bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadının toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek

programları oluşturmak.

d) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkin-

liklerde bulunmak, bu doğrultuda basılı, sözel ve görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere

katılmak.

e) Kadın ve aile çalışmalarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de

kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve

çalışmalarına katılmak.

g) Kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

h) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında iş birliği ve iletişimi sağlamak.

ı) Kadın ve aile çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve öngörülen faaliyetleri ile örtüşen konularda

çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür

olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör ta-

rafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-

maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasın-

dan Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantılara başkanlık etmek.
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c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim

elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre

ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları yeniden gö-

revlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez müdür

yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılması,

çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında

Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdür yardımcılarından biri, geçici olarak görevinden ayrılması halinde Müdüre

vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede ka-

dın ve aile çalışmaları alanında ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan ya da yap-

mak isteyen tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağan-

üstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

c) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde ka-

rarlaştırmak.

ç) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede kadın ve aile çalışmaları alanında

ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan ya da yapmak isteyen öğretim elemanları

ile bünyelerinde kadın ve aile çalışmaları merkezi bulunan diğer üniversitelerden ve kadın ve
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aile araştırmaları alanında çalışmalar yürütülen sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az yedi

en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş

bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin

birinci ve ikinci fıkralarına “Veteriner Fakültesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hukuk Fa-

kültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2016 29876

2- 26/2/2017 29991

3- 19/9/2018 30540
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı ens-
titülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan, doktora ve sanatta yeterlik
programlarında öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile
bunların gerektirdiği 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 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kap-

sayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve enstitüde programı bulunan
ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana bilim dalı/ana sanat dalı kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,

e) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürü-
tülen doktora/sanatta yeterlik programını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönem-
lerinde, ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı
gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim elemanını,

g) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yü-
rütmek üzere enstitü ana bilim/ana sanat dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun bulunan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim ya-
pan enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
ana bilim ve ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ile enstitü kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı
öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda
atanan ikinci danışmanı,

k) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göster-
meden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını
kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayımlamayı,

l) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrenci-
lerinin ödemeleri gereken ücreti,

m) Kredi sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin
kredilendirilmesini,

n) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik
belirli sayıda ve içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, sanatta yeterlik
sınavı, tez, sanat eseri ve uygulamalarını içeren öğretim programlarını,

o) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğ-
rencilerden alınacak ücreti,

ö) Öğretim planı: Öğrencinin eğitim dönemi boyunca aldığı tüm dersleri,
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
r) Özel öğrenci: Enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki derse katılma izni verilen ve izin verilen dersin faaliyetleri dışında öğrencilik hak-
larından yararlandırılmayan öğrenciyi,

s) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
ş) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
t) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenci ile yürütülen, öğrenciyi teze yön-

lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

ü) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,
y) Yeterlik sınavı: Doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin kayıtlı ol-

dukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup
olmadığının belirlendiği sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar, Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili ana bilim dallarının başvurusu, EK’nın önerisi,
Senatonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile yeni programlar açılabilir.
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(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde ana bilim/ana sanat dalı bü-
tünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin farklı alanlarda ders seçimine de olanak sağlanır.

(3) Ana bilim dalı/ana sanat programları ile ilgili değişiklik önerileri EK’ca onaylan-
dıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EYK, diğer yükseköğretim ve araştırma kurum
ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar vere-
bilir.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, EK’nın önerisi ve Sena-

tonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler veya bazı dersler gerekli olduğu dönemlerde
yabancı dilde verilebilir. Tezler ve sanatta yeterlik çalışmaları Türkçe yazılır. Ancak ilgili ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına
karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı program-
larda dersler ilgili yabancı dilde yürütülür. Yeterlik raporu, tez, sanatta yeterlik çalışması, sa-
vunma sınavları-raporları yabancı dilde veya Türkçe yazılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alınıp

alınmamasına, eğer alınacaksa kontenjan belirlenmesine ana bilim/ana sanat dalı kurullarının
görüşü doğrultusunda, ilgili EYK tarafından karar verilir. Ancak EYK, ana bilim/ana sanat dalı
tarafından önerilen kontenjan sayılarını ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyelerinin
danışmanlık yüklerini dikkate alarak tekrar belirleyebilir. Adaylar, ilanda belirtilen kontenjan-
lara ilgili enstitünün otomasyon sistemi üzerinden başvurabilirler.

(2) Enstitüler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı doğ-
rultusunda, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, kontenjanlarını, başvuru
şartlarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz
konusu ilan takvimi, EYK tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği başvurulan ana bilim/ana
sanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(4) Sınav değerlendirme jürisi, ana bilim/ana sanat dalının önerisi ile EYK’ca belirlenir.
(5) Sınav değerlendirme jürisi, sadece yazılı veya yazılı ve mülakat sınavının ikisini

de yaparak, mülakat ve yazılı sınavı sonuç tutanağı ile giriş sınavı için öngörülen oranlar dik-
kate alınarak hazırlanan değerlendirme sonuç tutanağını üç gün içinde ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Değerlendirme sonuç tutanağı, ALES, dok-
tora için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavları, sanatta yeterlik çalış-
ması için yetenek değerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve lisans/yüksek lisans not ortalaması
sonuçları ile yapılması halinde mülakat sınav notu dikkate alınarak hazırlanır. Değerlendirme
sonucunda başarılı olan adayların listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınavda ba-
şarılı olan öğrenciler, kesin kayıt için istenen belgelerle süresi içinde ilgili enstitünün öğrenci
işleri bürosuna başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(6) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklamak kaydıyla, eğitim-öğretim, sınavlar, du-
yurular ve öğrencilerin genelini ilgilendiren benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan
ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci
Bilgi Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye
Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tara-
fından sağlanan e-posta adresine gönderilen mesajları izlemekle yükümlüdür.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                   6 Ekim 2019 – Sayı : 30910



Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans
programından mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları ve ALES veya eşdeğeri sayılan
uluslararası sınavlardan başvurduğu programa ilişkin olarak ilgili ana bilim/ana sanat dalının
bildirdiği puan türünde en az 55 standart puanına ve 100 üzerinden 55 ve üzeri veya eşdeğeri
lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurmak için adayların bir lisans programından
mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekir. Bu programlara öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(3) Başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için mevcut not durum belgeleri (trans-
kript) ortalaması esas alınır. Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet belgesini
ibraz etmek zorundadır.

(4) Enstitüler, ALES’in %50’si ve lisans ortalamasının %50’sini dikkate alarak sıralama
yapar. Enstitü, ilan edilen kontenjanın dört katı adayı sınava kabul eder.

(5) Güzel Sanatlar alanındaki programlar ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarının il-
gili lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(6) Yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans programına başvuran bir adayın başarı notu, başvurduğu progra-

mın puan türünden ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %50’si,
yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %10’u ile mülakat puanının %10’unun
toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %40 olarak hesaplanır. Adayın not-
larının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı
sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Mülakat veya yazılı sınavlarından
birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Programa başvuran adaylar arasında yukarıda belir-
tilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday,
kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi
içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nede-
niyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt
süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Puanların eşitliği hâlinde ALES veya eş-
değeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanı daha yüksek olan adaylar, başarılı olarak
kabul edilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programında bir adayın başarı notu, ALES veya eşdeğeri sayılan
uluslararası sınavlardan alınan puanın %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i dikkate alınarak
belirlenir. ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı olmayanlar için sadece lisans
mezuniyet notunun %70’i hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların ba-
şarı sıralaması yukarıda belirtilen değerlendirme oranlarına göre sıralanır. İlan edilen kontenjan
sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer
alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, diğer adaylar kontenjan dolana
kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilirler.

c) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatu-
varı bölümlerinde yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başvuran aday-
lardan, yazılı ve/veya mülakat puanının %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı alınarak he-
saplanan başarı puanı 100 üzerinden 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak 60
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puanı aşan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda puan sıralaması
yapılır. Daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde lisans not or-
talaması daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar
aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların
süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan
nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre
kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilirler.

Doktora programlarına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Doktora programına başvurabilmek için gerekli esaslar aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fa-
külteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olanların, ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 60, sekiz yarıyıllık lisans diploması ile başvuranların (bütünleşik
doktora) ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 80 standart puana sahip olmaları, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Yabancı dil programlarında
doktora yapacak olanların, ikinci yabancı dilden adı geçen sınavlardan en az 55 puan almış ol-
maları gerekir.

b) Lisans mezunu adayların 4 üzerinden en az 3 veya YÖK’ün belirlediği eşdeğer not
ortalamasına sahip olması, hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner
ve eczacılık fakültesi mezunlarının ise en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 not orta-
lamasına sahip olmaları gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

ç) Güzel Sanatlar alanındaki programlar ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu
öğrencilerinden bu alanlarda yürütülen programlara başvurularında ALES’e girmiş olma şartı
aranmaz.

(2) Doktora programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Bir adayın başarı notu, başvurduğu programın puan türünden ALES veya eşdeğeri

sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %50’si, YÖK tarafından geçerli sayılan veya
ÖSYM tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat
sınavının %10’u ve yazılı sınav notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar
için yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans
not ortalamasının %10’unun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %30
olarak hesaplanır. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50
olması gerekir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ise en az 65 olması gerekir.
Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan
sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer
alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış,
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ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan
sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Puanların eşitliği ha-
linde ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı daha yüksek olan adaylar başarılı
olarak kabul edilir.

b) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatu-
varı bölümlerinde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan,
YÖK tarafından geçerli sayılan veya ÖSYM tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınav-
larından alınan puanın %20’si, yazılı ve mülakat puanının %40’ı, yüksek lisans diploması ile
başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının
%20’si, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %40’ı alınarak he-
saplanan başarı puanı 100 üzerinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan
aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar
başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalaması yoksa lisans not
ortalaması daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı
kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan aday-
ların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kon-
tenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına
göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için, adayların lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya YÖK’ün belirlediği eşdeğer not ortalamasına sahip
olması, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları
gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların haricinde başvuran adaylardan, ALES veya eşdeğeri sayılan
uluslararası sınav standart puanının %50’si, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u,
yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun %20’si, mülakat ve yazılı pua-
nının %10’u ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar
için ise lisans not ortalamasının %10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 65 ve
üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan
fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde
ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul
edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitünün internet
sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması duru-
munda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan
diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta
içinde kayıt yaptırabilir.
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b) Güzel sanatlar alanındaki programlardan, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve

diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin sanatta yeterlik program-

larına kabulünde, başvuran adaylardan YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sı-

navları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %20’si,

yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun %40’ı, yazılı ve mülakat pua-

nının %20’si, lisans not ortalamasının %10’u ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans

diploması ile başvuran adaylar için ise lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan ba-

şarı puanı, 100 üzerinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sa-

yısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı

sayılır. Puanların eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalaması yoksa lisans not ortalaması

daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış

temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden en az 60 standart puanına sahip olmaları,

tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve

veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 60 stan-

dart puana ve anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM ta-

rafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir

puana sahip olması gerekir.

(2) Temel Tıp puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak

toplanması ile elde edilir.

(3) Tıp fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının veya ALES standart veya eşdeğeri

sayılan uluslararası sınav puanının %50’si, tıp fakültesi mezunu olmayanların ALES veya eş-

değeri sayılan uluslararası sınav standart puanının %50’si esas alınır. Her iki alan mezunları

için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği

kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yazılı sınav puanının %20’si ve mülakat

sınavının %10’u, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans

not ortalamasının %10’u, diğer mezunların ise yüksek lisans not ortalamasının %10’u alınır.

Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %30 olarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak he-

saplama sonucunda 100 üzerinden 65 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Kazanan

aday sayısının ilan edilen sayıdan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar ba-

şarılı sayılır. Puan eşitliği halinde ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı ya da

Temel Tıp puanı yüksek olan adaylar başarılı kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar

aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların

süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan

nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre

kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran ve nitelikleri

(a) bendinde belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla ilgili ana bilim/ana sanat dalı
kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla toplam 30 krediyi aşmamak üzere lisans programla-
rından ders aldırılarak aşağıda belirtilen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulanabi-
lir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar, lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, lisans veya yüksek
lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumların-
dan almış olan doktora adayları, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora
programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikteki
lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun
önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslarla ilgili durumlarda 22/1/2017 tarihli ve
29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun kararı ve
EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve ba-
şarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğiti-
minde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilik için başvurular her yarıyılın başlamasından itibaren on beş gün için-
de yapılır. Öğrenci, ilgili ana bilim/ana sanat dalına yaptığı başvuruda almak istediği dersleri
belirtir ve bitirdiği lisans veya lisansüstü diplomasının bir örneği ile lisans ve/veya lisansüs-
tünde aldığı derslere ait bir belgeyi de dilekçesine ekler. Ana bilim/ana sanat dalı kurulu baş-
vuruyu uygun bulursa, görüşünü ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı şeklinde enstitüye önerir.
Özel öğrencilik başvuruları EYK’ca yarıyılın veya ders yılının başlamasından itibaren en geç
üç hafta içinde sonuçlandırılır. Özel öğrenci olarak kabul edilenlere durum bir yazı ile bildirilir
ve katkı payını yatıran özel öğrencinin ilgili ders/derslere kaydı yapılır. Özel öğrenci statüsünde
bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir. İsteyen özel öğrencilere aldığı dersler, kredileri ve
başarı notunu belirten bir belge ilgili enstitü müdürlüğü tarafından verilir.
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Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci-
ler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve EYK’nın kararıyla lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurullarınca belirlenen yatay geçiş kontenjanları ilan verilerek
duyurulur.

b) Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla enstitüye kayıt yaptıramaz. Derslerini ta-
mamlamış ve tez aşamasına gelmiş, ancak tez çalışmasına ayrılacağı enstitüde başlamamış
olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve
EYK’nın kararı ile kesinleşir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin (b) bendinde öngörülen şartları sağlaması, kayıtlı
bulunduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı derslerden genel
not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en az 75 ve doktora için en az 80 puan veya
eşdeğeri olması gerekir.

ç) Başvurular ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı tarafından değerlendirilir ve
EYK’nın kararı ile kesinleşir. Yatay geçiş şartlarını sağlayanların sayısı ilan edilen kontenjandan
fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar öncelik kazanır.

d) Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka
bir enstitüye geçmek isteyen lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre ha-
zırlanmış transkriptleri, Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosuna göre hesaplanır.

e) İkinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapı-
labilir. Başvuru şartlarının sağlanmasının yanı sıra ana bilim dalı başkanlıklarınca ayırıcı şartlar
istenebilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir.

(2) Tezsiz ve tezli programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına, tezli yüksek

lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapılabilir. Başvurular, baş-
vurulan programın bağlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından değer-
lendirilir. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin almış olduk-
ları derslerden hangilerinin sayılacağı, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile belirlenir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına, aynı şekilde
tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçecek öğrenci kon-
tenjan ve koşulları ana bilim dalının önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı
başından önce ilan edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için
başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamak.
2) Tezsiz programda en az 30 kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.
3) Disiplin cezası almamış olmak.
4) İlgili ana bilim dalının belirleyebileceği özel şartları taşımak.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişte başarı

değerlendirme notu, ALES notunun %50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz yüksek lisans progra-

mındaki not ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başarı değerlendirme notu-

nun toplamı en az 60 olmalıdır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan aday kabul edilir.

d) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçişte, ba-

şarı değerlendirme notu olarak tezli yüksek lisans programındaki genel not ortalaması alınır,

eşitlik halinde tezli yüksek lisans programına kabul edildiği dönemin ALES puanı yüksek olan

öğrenci kabul edilir.

e) Başvuran adaylar arasında (ç) bendinde ifade edilen başarı değerlendirme notuna

göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırmaları için ens-

titü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayan adayların

yerine ilan edilen yedek listeden kontenjan dolana kadar bir hafta süreyle başarı sırasına göre

kayıt alınır.

f) Öğrenim ücreti ödenen programlardan, öğrenim ücreti ödenmeyen programlara geçiş

yapıldığında, ücretli programının tamamı için belirlenmiş olan öğrenim ücreti ödenir.

g) Tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim tezli yüksek lisans programına

geçişleri kabul edilen ancak farklı ana bilim dallarından başvuran öğrenciler, ana bilim dalı

kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Kayıt yapma ve kayıt yenileme için, başvuru koşullarını yerine ge-

tiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar ilgili EYK’ca belirlenen belgeleri süresi içerisinde

enstitüye teslim ederler. Kazanan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, ge-

rekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar,

kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yap-

tırabilir.

(2) Öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Kayıt dondurma talepleri eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren

on beş gün içerisinde yapılır.

(2) EYK aşağıda belirtilen mazeretlerinden dolayı lisansüstü öğrencilerinin kayıtlarını,

danışman ve ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl

dondurabilir. Ancak zorunlu olarak askere alınma veya meslekleri ya da lisansüstü çalışmaları

ile ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-

dirilme durumunda, öğrencilerin kayıtları dört yarıyıla kadar dondurulabilir.

a) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının donanım veya

malzeme sağlanmasındaki güçlükler gibi kendi isteği dışındaki nedenlerle aksaması,

b) Belgelendirilmek şartıyla hastalık, doğal afet, anne, baba, eş veya çocuğun uzun sü-

reli hastalığı veya ölümü,

c) Öğrencinin tutukluluk hali,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-

dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
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d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

e) EYK’nın uygun göreceği diğer nedenler.
(3) Aşağıda belirtilen süreler, azami öğrenim süresi içinde değerlendirilir:
a) Programa kayıtlı ve kayıtsız geçirilen süreler,
b) Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler,
c) Ortak diploma programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler.
Kayıt silme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
c) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde

programları tamamlayamaması,
durumlarında EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim üc-

retleri iade edilmez.
(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,
lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili EK’da görüşülerek onaylanır.

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

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

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

(3) İkinci öğretim programlarında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programlarına
kayıtlı öğrenciler veya ikinci öğretim özel öğrencileri alabilirler.

(4) Lisansüstü programlarda, bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin en az
%70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılıp başarılı olunması gerekir.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
EK’ca belirlenir.
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(6) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programla-

rında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi

tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordi-

natörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Belirlenen dersler her yarıyılın ilk on beş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne su-

nulur. Öğrencinin alacağı derslerle ilgili ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri bu süre içeri-

sinde yapılabilir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dı-

şında, alınan ve başarısız olunan bir dersin takip eden yarıyılda açılamaması veya öğrenim sü-

resi boyunca iki defa alınıp başarısız olunması durumunda öğrencinin talebi, danışmanın onayı,

ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın kabulü ile takip eden yarıyılın ilk iki haf-

tası içinde bu dersin yerine yeni bir ders alınabilir.

(9) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitü veya programdan almış olduğu li-

sansüstü derslerden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 notla başardığı dersler,

ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın onayı ile yüksek lisans ve doktora için geçerli

derslerden sayılabilir.

(10) Önceden özel öğrenci olarak ders alanlar ilgili ana bilim/ana sanat dalının lisans-

üstü programına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında, öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana

sanat dalının önerisi ve EYK’nın kararı ile aldıkları derslerden muaf sayılabilirler. Bu dersler-

den muaf sayılabilmesi için öğrencinin ilgili dersleri, son iki yıl içerisinde almış ve başarmış

olması gerekir. Başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde alınmış dersler için de aynı hü-

kümler uygulanır.

(11) Tez ve sanatta yeterlik danışmanı tarafından danışmanlığını yaptığı tez öğrencileri

için uzmanlık alan dersi adıyla bir ders açılır. Uzmanlık alan dersi, tez danışmanının EYK ta-

rafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar, yıllık izin süreleri hariç yarıyıl ve yaz tatilleri

de dâhil olmak üzere EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar kesintisiz

devam eder. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir yük-

sek lisans ve bir doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz.

(12) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı ya-

pılabilir. Enstitülerdeki sınavlarda tam not 100’dür. Ders başarı notunun yüksek lisansta en az

70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 75 olması gerekir.

(13) Sınav sonuçları, en geç yarıyıl sonu sınav döneminin son gününü izleyen iki hafta

içinde ilgili öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilir, toplu sınav sonuçları ana

bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Öğrenciler lisansüstü derslerde alınan

notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne

yaparlar. İtirazla ilgili işlemler enstitü müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

(14) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersin tezli yüksek

lisans programında verilmesi zorunludur. Doktora programında kayıtlı bir öğrenci bilimsel

araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans progra-

mında almadıysa bu dersi almakla yükümlüdür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere örgün ve/veya

uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir. Uzaktan eğitim programlarının uygulama esasları ilgili
EYK tarafından belirlenir.

(2) YÖK kararı üzerine, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasıyla birlikte, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel
araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren derslerden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi ve bilimsel araştırma teknikleri ve
yayın etiğini içeren dersle birlikte en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren
her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi iki saat olup her bir öğ-
retim üyesi için tek bir yarıyılda açılabilir. Seminer dersi uygulamalı ve kredisizdir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en
fazla iki ders seçilebilir. Ancak seçilen bu derslerin öğrencinin ders yükü ve kredisine sayıla-
bilmesi için başarı notunun her bir ders için 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı şeklinde de yürü-
tülebilir.

Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Tez düzeltmesi ve tez teslimi için verilen süre azami süreye dahil değildir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler,
en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/ana sanat dalı

başkanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile
kesinleşir. Ancak dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip
eden yarıyılda tezini teslim edebilir.
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(2) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı talebi ve ana

bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve danışman değişiklik formundaki gerekleri

yerine getirerek talepte bulunmaları halinde EYK kararıyla değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanı olarak atanabilmek için doktora veya doçentliğinin ilgili alanda ol-

ması gerekir. İlgili programlarda belirtilen niteliklere sahip yeterli öğretim üyesi bulunmaması

durumunda yakın alanlardan danışman atanabilir. Disiplinler arası programlarda ise, danış-

manlar o alan ile doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri

arasından atanır.

(4) Üniversite içerisinde bu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ana

bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda birinci danışman Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri ara-

sından, ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip

kişilerden olabilir.

(5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen

tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında

görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği

için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan ya-

rarlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar ar-

tırılmasına, EYK karar verir.

(6) Üniversite veya üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-

rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışman öğretim üyelerinin yurt dışında uzun süreli görevlendirilmesi durumunda,

üç aydan sonra ders ücreti ödenmez ve öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona

erer.

Tez savunma sınavı ve yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin alanı veya teziyle ilgili ilk isim olarak hazırladığı en az

bir adet bildirisinin ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da

sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalenin ULAKBİM TR dizinde taranan ulu-

sal/uluslararası hakemli bir dergi veya 14/5/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında kabul gören

bir dergide yayına kabul edilmiş/yayınlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sa-

natsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma

jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır. İlgili yayınlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

adının geçmesi şartı aranır. Tez savunma sınavı tarihi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en geç bir ay önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları içeren tezini, Se-

nato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü

olarak savunur.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci, tezin istenen sayıda nüshası kadarını tez danışmanına teslim eder. Danış-

man, tezin yazım kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak
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belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/ana sanat dalı program başkanlığı aracılığıyla,

ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak

danışmana ve jüri üyelerine iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-

ması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri

tez hakkındaki nihai kararını kapalı görüşme ile verir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay

sayfasındaki jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif

üye/üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(9) EYK tarafından onaylanan tez savunma sınavı tarihinde geçerli bir mazereti olma-

dan veya mazeretsiz olarak sınava katılmayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır

ve öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-

ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli şartları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek

lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, öğrencinin talebi halinde teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana

bilim/ana sanat dalı dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi ana sanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bu-

lunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri ko-

misyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

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

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Dönem projesinin, yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi
de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulan-
masına karar verilmesi halinde EYK, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ile öğrencinin
yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek
üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan
sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin
sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna
karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte aynı jüri
tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınav tutanağı ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığınca üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı uygulanmadığı durumda, danışmanın dönem projesine ilişkin başarılı
veya başarısız olarak değerlendirdiği görüşünü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı ilgili ensti-
tüye bildirir.

(7) Tezsiz yüksek lisans eğitimi, birinci ve ikinci öğretim lisansüstü programı olarak
yürütülebilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı 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 prog-
ram ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun

önerisi ve EYK’nın kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülme-
sinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görev-
lisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Öğrenim ücretleri
MADDE 29 – (1) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim ücretleri,

her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen
öğrenim ücretinin ödeme takvimi ve kaç taksitte alınacağı EYK’nın önerisi ve Üniversite Yö-
netim Kurulunun kararıyla ilan edilir.
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(2) Kesin kayıt ve kayıt yenileme için öğrencilerin her yarıyıl başında ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans öğrenim ücretini belirlenen banka hesabına yatırmaları gerekir. Kayıt ye-
nilenmeyen süre, tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresine dâhil edilir. Öğrenci
mezun olmadan önce öğrenim ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir. Özel öğrenciler,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kredi/saat hesabına göre belirlenen öğrenim ücretlerini
öderler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan, yapılması
halinde yeterlik sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenciden, ilgili enstitü proje
raporunun ciltlenmiş bir kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını (proje CD’sini) projenin
başarılı bulunduğu tarihten itibaren bir ay içinde teslim etmesini talep edebilir. Projesi şekil
yönünden uygun bulunan veya tutanakla başarılı olduğu bildirilen öğrenciye tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla
en az yedi ders, seminer, yüksek lisans programında önceden alınmamış ise bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, 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, bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi
uygulamalı ve kredisizdir.

(3) Doktora programlarında enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans eğitimi sırasında alın-

mamış olmak şartıyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler, öğrencinin mezuniyeti
için gerekli olan krediden sayılır.

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

(7) Doktora programı ikinci öğretim olarak yürütülemez.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   6 Ekim 2019 – Sayı : 30910



Süre

MADDE 32 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamam-

lamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-

recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan

öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(3) 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 program ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden,

kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-

zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç

ikinci yarıyıl sonunda Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını, danışmanla öğren-

cinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve

tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı talebi ve ana

bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve danışman değişiklik formundaki gerekleri

yerine getirerek talepte bulunmaları halinde EYK kararıyla değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanı olarak atanabilmek için öğretim üyesinin en az dört yarıyıl boyunca

lisans veya iki yarıyıl boyunca bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, doktora

veya doçentliğinin ilgili alanda olması, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana-

bilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla

tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İlgili programlarda belirtilen

niteliklere sahip yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın alanlardan danışman

atanabilir.

(4) Üniversite içinde bu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ana bi-

lim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri ara-

sından, ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip

kişilerden olabilir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-

lığı üst sınırı 12’dir. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendiri-

lenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa

kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri
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dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar artırılmasına, EYK

karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak da-

nışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Üniversite veya üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-

rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda,

üç aydan sonra ders ücreti ödenmez ve altı aydan sonra öğretim üyesinin danışmanlığı sona

erer. Öğretim üyesinin sona eren danışmanlığı yerine danışmanı olduğu öğrenciye enstitü ana

bilim/ana sanat dalı başkanlığı tekraren Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını,

danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir.

Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu

bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Aynı yıl içerisinde, ayrı dönem-

lerde olmak koşuluyla, bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. İkinci sınavda da ba-

şarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci, derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Bu sü-

reç, ilgili ana bilim dalına dilekçe vermesi ve ana bilim dalının sınava girmesi yönündeki ka-

rarıyla başlar. Bu sürecin takip edilmesinden öğrencinin danışmanı sorumludur. Ancak tezli

yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans dip-

loması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Belirtilen sürelerde sınava girmeyen öğrenci -EYK tarafından kabul edilen bir ma-

zereti olmaması halinde- başarısız sayılır. EYK tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere

yeni sınav hakkı verilir. Bir sonraki yarıyılda EYK tarafından kabul edilen mazereti olmaksızın

yeterlilik sınavına tekrar girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve programla ilişkisi kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-

rütülür. Komite, farklı bilim dallarındaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar

verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik

sınavı toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanların katılımına

açıktır. Jüri, yeterlik sınavı ile ilgili nihai kararını kapalı görüşmeyle verir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav jürileri öğren-

cinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya

başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

a) Sınavda başarısız olan öğrenci, altı ay sonra tekrar sınava alınır.

b) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının başarı notu 100 üzerinden 75’tir. Yazılı

sınavda en az 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
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c) Olumsuz oy kullanan jüri/jürilerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.
ç) EYK’nın gerekli görmesi hâlinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.
d) Öğrencinin tez danışmanı, yeterlik jürisine mazereti nedeniyle katılamayacak olan

jürinin durumunu Enstitüye bildirir, yerine yedek jüri üyesinin katılımını sağlar.
e) Yeterlik yazılı sınav süresi en az 90 dakika, sözlü sınav süresi en az 60 dakikadır.
(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) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile bilimsel araştırma teknikleri
ve yayın etiği dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, danışmanın onayı, ilgili ana bilim/ana
sanat dalı kurulu önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bi-
lim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme ko-
mitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına özel-
likle disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinlerden ol-
masına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danış-
manının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların
bulunduğu belgeyi sözlü savunmadan önce ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, gerekçesini yaz-
mak zorundadır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir 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 program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az 3 tez izleme sına-
vına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci tez izleme

komitesine, tez önerisi EYK tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu

sunarak tez izleme komitesi önünde savunur. Birinci tez izleme komitesinin ardından takip

eden her altıncı ayın içinde ise tez izleme raporunu sunmak ve savunmak zorundadır. Öğrenci

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve ilgili anabilim

dalına dilekçeyle başvurur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki

dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı

veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez

başarısız bulunan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.

(7) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilgili döneme ait ders kaydı

yaptırmayan, ilgili anabilim dalına Tez İzleme Komitesi sınavı başvurusunu dilekçe ile yap-

mayan, süresi içinde rapor sunmayan veya EYK tarafından belirlenmiş tez izleme sınavına ma-

zereti bulunmadan girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları içeren tezini,

Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü

olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile bir-

likte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşünü ve öğrencinin tez konusu ile ilgili ilk yazarın yine öğrencinin kendi-

sinin olduğu TR ULAKBİM’de taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayım-

lanmış veya yayıma kabul yazısı aldığı en az bir makalesini enstitüye gönderilmek üzere ana

bilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez danışmanları söz konusu yayınlarda ortak yazar olarak

yer alabilir. İlgili yayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Enstitü

söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine

gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-

rilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için tez önerisi savunması hariç başarılı

olarak değerlendirilmiş en az üç tez izleme komitesi raporunun bulunması gerekmektedir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi

ve EYK onayı ile atanır. Jüri, uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak üçü öğrencinin tez

izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere da-

nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılama-

ması durumunda yedek üyeler sınava davet edilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-

sunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden

oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.
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(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 ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
program ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(7) Tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ens-
titüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla doktora te-
zinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. EYK, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğren-
cilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/ana sanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu ta-
rafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
şartıyla en az yedi ders, seminer, daha önce alınmamış ise bir adet kredili veya kredisiz bilimsel
araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, uygulamalar ile tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK 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.

6 Ekim 2019 – Sayı : 30910                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



(4) Sanatta yeterlik programının yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savun-
ması gibi aşamalarında doktora programlarındaki kurallar geçerlidir.

Süre

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

(3) 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 yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-
manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için ilgili alanından bir danışman ile da-
nışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
maların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetebilmek için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

(3) Danışman, alanında yeterliğe sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Sanatta yeterlik
programlarında öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması, en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans prog-
ramında ders vermiş olması gerekir.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen tez
yazım kurallarına uygun yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri
önünde sözlü veya uygulamalı olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
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Sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile birlikte
öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezi savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ve öğrencinin alanı veya tezi ile ilgili ilk yazarın kendisinin olduğu TR ULAKBİM’de
taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayıma kabul yazısı al-
dığı en az bir makalesini enstitüye gönderilmek üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.
Tez danışmanları söz konusu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönde-
rilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere

danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim

kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca sınavı

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-

şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(7) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-

mayanlar için talepleri halinde 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer şartları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla sanatta ye-

terlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
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ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-

loması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği ke-

silir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 44 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektör-

lüğü bulunduğu il dışında sürdüremez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(5) Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarıyla ilgili usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 22/1/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası, 37 nci

maddesinin ikinci fıkrası ve 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, bu Yönetmeliğin Resmî

Gazete’de yayımlandığı tarihten önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygu-

lanmaz. Bunlar hakkında anılan maddelerde düzenlenmiş hususlara ilişkin olarak 22/1/2017

tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKILLI ŞEHİRLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler

geliştirmek ve gerçekleştirmek, Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ger-
çekleştirilen akıllı şehir uygulamaları arasında eşgüdüm sağlanması ve yaygın kullanımın temin
edilmesine katkıda bulunmak.

b) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli ve milli teknolojiler geliştirmek ve ulusal
ölçekteki endüstri ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar ve incelemeler yapmak.

c) Akıllı şehirlerin planlanması, hayata geçirilmesi, yerli ve milli akıllı şehir teknoloji-
lerini içeren sürdürülebilir çevre dostu yönetimin gerçekleştirilmesi için araştırma ve geliştirme
(AR-GE) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bunun için araştırma altyapısını oluşturmak.

ç) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik; Üniversite birimleri arasındaki ilişkileri geliş-
tirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanımını sağlamak.

d) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik; üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri,
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilerin taleplerini Merkezin olanakları ölçüsünde
karşılamak.
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e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği yap-
mak, disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

f) Coğrafi bilgi teknolojileri, akıllı şehir, akıllı kampüs, akıllı millet bahçeleri vb. uy-
gulamalara yönelik standartların oluşmasına öncülük etmek ve bu kapsamda ulusal standardi-
zasyon ve sertifikasyon çalışmaları gerçekleştirmek.

g) Akıllı şehir uygulamaları (özellikle Ulusal Akıllı Kent Mimarisi ile Coğrafi Bilgi
Sistemleri Uygulamaları) kapsamında bilgi paylaşımının sağlanabilmesi için kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına kat-
kıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli laboratuvar ve diğer tesisleri kurmak ve

çalışmasını sağlamak.
b) Laboratuvarlarda yapılan analizler ve AR-GE çalışma sonucu üretilen bilimsel so-

nuçları makale, bildiri ve kitap şeklinde yayımlamak.
c) Çalışma alanlarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla

gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi
eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, ser-
giler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yurt içinde ve yurt dışında başka kurumlarca
düzenlenen bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Disiplinlerarası alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar arasında iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve
destek sağlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların talepleri doğrultusunda ge-
rekli çalışmalar ile analiz ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş bildirmek, eğitim vermek, rapor
ve sertifika düzenlemek.

e) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak, bu konularda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılmasına katkıda bulunmak.

f) Uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişi ve kuruluşlara da-
nışmanlık, uzmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, pa-
tentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

ğ) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle disiplinlerarası iş birliği yapmak
ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

h) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tara-

fından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevde olmadığı durumlarda Müdür Yardımcılarından
birisi vekalet eder. Müdürlüğe vekalet altı aydan fazla sürmez. Vekaletin altı aydan fazla sür-
mesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini
doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi yönetmek, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaç-

larına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.
f) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kuruluna sunmak.
Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdür tarafından

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcıla-
rının da görevi sona erer.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün
vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Müdürün teklifi,

Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.
Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile karar verilir.

(4) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.
Üyeliği düşen üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak, çalışma düzenini tespit etmek ve Merkezde çalışacak per-
sonelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birimler ile AR-GE gruplarını ve bunlarda gö-
revlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsi-
yelerde bulunmak.

c) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve AR-GE çalışmalarında; ilgili araştırma-
cılar, teknoloji transferleri ve benzeri hususlarda esaslar belirlemek, gelirlerin dağılım ve kul-
lanımını ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.
d) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, katılım/başarı belgesi ve

benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
e) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcile-

rinden, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en fazla yirmi üyeden oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(4) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk koşulu aranmaz.
(5) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni ça-

lışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/13)

MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüp ve Tüp
Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2018/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK
BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/14)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG
Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: SGM-2011/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8479 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8480 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8481 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8482 

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

 

 8478 

—— • —— 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8496 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAYNAK KİTAP SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Şahinbey Belediye Başkanlığı ihtiyacı olan 76 kalem kaynak kitap (soru bankası, 

yaprak test ve deneme kitapçıkları) İhtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan ‘’Gençlik Merkezleri ve 

Sosyal Tesisler için Materyal (Soru bankası, Deneme Sınavı, Yaprak test) alımı Teknik 

Şartnamesine’’ ve malzeme listesi, talep sayısı listesi (dağıtım listesi), kaynak kitap içerik özellik 

listelerine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte istenilen, ‘’Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesisler için Materyal (Soru bankası, Deneme 

Sınavı, Yaprak test) alımı Teknik Şartnamesinin’’ ve malzeme listesinin, talep sayısı listesinin 

(dağıtım listesi), kaynak kitap içerik özellik listesinin ve Ofis Ticari şartnamesi ile eklerinin ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 16.10.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin 

‘’Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesisler için Materyal (Soru bankası, Deneme Sınavı, Yaprak 

test) alımı Teknik Şartnamesine’’ ve malzeme listesi, talep sayısı listesi (dağıtım listesi), kaynak 

kitap içerik özellik listelerine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca 

inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. 

İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları 

bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları 

ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde 

firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

5- İhaleye iştirak edecek firmalar teklifleri ile birlikte; kurumca hazırlanan Gençlik 

Merkezleri ve Sosyal Tesisler için Materyal (Soru bankası, Deneme Sınavı, Yaprak test) alımı 

Teknik Şartnamesine ve malzeme listesi, talep sayısı listesi (dağıtım listesi), kaynak kitap içerik 

özellik listelerine göre incelenmek üzere, teknik şartnamesinde istenen bütün özelliklere sahip en 

az 2 takım numune verecektir. 

6- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

8- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8545/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2018 yılı gayri safi geliri 655.031,49TL olan Isparta Dördüncü Noterliği 08.12.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 8563/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Darul’ulûm Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı 

VAKFEDENLER: Hamdi ARSLAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen ve 27.05.2019 

tarihli E:2017/484, K:2019/299 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanımıza ve bilhasa geleceğin teminatı olan gençliğimize hizmettir. 

Milletimizin, inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilim ve teknolojik 

bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve eğitim-öğretim, kültür, sanat, spor, sağlık, 

tarih ve sosyal alanlarda maddi ve manevi gelişimini, refahını, başarılarını arttırıcı hizmetlerde 

bulunarak birlik ve huzur içinde yaşamasını sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 65.000-TL (AltmışbeşbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Hamdi ARSLAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın her türlü mal varlığı ve ekonomik değerleri olan hakları sırası ile; Birlik Vakfı’na 

yoksa İlim Yayma Vakfı’na bu da yoksa Milli Eğitim Maarif Vakfı’na kalır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8566/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 8547/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 8548/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8549/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

 
 

 8550/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8560/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8578/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8579/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 8580/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 8581/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 8582/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

 
 8583/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 8584/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

 
 8585/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 
 8586/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

 
 8587/1-1 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 8588/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 

 



6 Ekim 2019 – Sayı : 30910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2019 – Sayı : 30910

Sayfa

1
1
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78
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği
–– Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ (No: SVGM-2019/13)

–– LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi
Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’in Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/14)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


