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YÖNETMELİKLER

KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat
dalını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim dalının başkanını,

d) Bologna süreci: Tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar
geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da
birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

g) Enstitü: İlgili enstitüyü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen
en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası sınavlardan Graduate Record Examination sınavını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
m) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
n) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
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ö) Seminer: Lisansüstü eğitim ders döneminde öğrencinin hazırladığı teze yönelik bir
konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve
yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

p) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
r) TİK: Tez İzleme Komitesini,
s) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesi (Konya Ticaret Odası – Karatay Üniversite-

si)’ni,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayı-

sının 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların sağlanması kay-
dıyla, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Mü-
tevelli Heyet Başkanlığının oluru ile belirlenir. Kontenjan artırımlarında da aynı süreç izlenir.
Öğretim programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi ilgili enstitü
tarafından ilan edilir.

Lisansüstü programlara giriş şartları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programa başvurabilmek için adayların lisans diplomasına

sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından mer-
kezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak Güzel
Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalları, yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde gerekli görüldüğü takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile YDS ya da ulusal veya uluslararası alanda
geçerliliği olan bir dil sınavından belirli bir asgari puanın alınması şartını koyabilir.

(3) Adayların bütünleşik doktora programı için lisans derecesine, normal doktora prog-
ramı için tezli yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli eğitim
yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru yapan aday öğrencinin Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programına
başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Tezli yüksek
lisans ve lisans diploması ile doktora programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre yükseltilmesi konusu Senato tarafından belirlenir.

(4) Yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi, ALES puanının yanı sıra
gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından
yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının, not
ortalamasının, yazılı ve/veya sözlü mülakat değerlendirmelerinin yüzdelikleri ilgili
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anabilim/anasanat dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve bu yüzdelikler öğrenci alımı ilanında açık-
ça belirtilir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek
lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(5) Başarı notu en yüksek olan adaylardan başlayan bir sıralama yapılarak liste hazır-
lanır ve bu sıralamaya göre kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programlara kabul edilir.

(6) Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer
belgeler, referans mektubu, niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve hangi düzeyde ya-
bancı dil bilgisi gerektiği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenerek ilan edilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili
bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olan-
ların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta
yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir.

(8) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(9) Sanatta yeterlik programına başvuru koşullarını sağlayan ve ilgili enstitünün belir-
lediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar giriş sınavına alınırlar. Giriş sınavının baş-
langıcında, adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosya, giriş sınavı jürisine sunulur.
Giriş sınavı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavı, ilgili jürisinin belirleyeceği kapsamda, adayların sanatsal
bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir. Bir tam gün (4+4 saat) süren uy-
gulama sınav sonucunda ortaya çıkan eserler, ertesi gün başarı sonucu açıklanmak üzere teslim
alınır. Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü, ışık problemi olmayan bir veya
birkaç atölye ortamında, serbest olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara, alanın gerek-
tirdiği temel bilgi ve yorum yeteneğini belirlemek amacıyla sorular yöneltilir. Bu sınavda, aday-
ların sınavdaki çalışmaları, portfolyoları ve mülakatları, eşzamanlı değerlendirmeye tabi tutulur.
Sınav evrakları iki yıl süre ile saklanır.

(10) Sanatta yeterlik sınav ve değerlendirme jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlıkları kararıyla belirlenen en az beş öğretim üyesinden oluşturulur. Üç adet yedek jüri üyesi
belirlenir. Bu üyeler, başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lıklarından da olabilir. Ancak bu üyeler için ücret ödenmez. ALES puanının %50’den az ol-
mamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü yalnız
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Ku-
rulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel
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sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,
bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara giriş şartlarının hükümleri uygulanır. Giriş
sınavından en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar ba-
şarılı olarak kabul edilirler. Sıralamada, genel başarı notunun eşitliği halinde giriş sınavı puanı
dikkate alınır.

(11) Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, kontenjanını, baş-
vurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek du-
yurur.

(12) Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onay-
lanmış olması gerekir.

(13) Lisansüstü eğitim ücretlidir. Ücretler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Müte-
velli Heyet burslu kontenjan da ilan edebilir. Tahsilat KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü
Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki şartlara uygun olarak yapılır.

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

Başvuru ve kayıt
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru akademik takvimde belirtilen süre

içinde ve ilanda istenilen belgelerle ilgili enstitü sekreterliklerine yapılır.
(2) İlanda mülakat/yazılı sınav yapılacağı belirtilen lisansüstü programlarda ilgili enstitü

yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşünü alarak başvuruları ince-
lemek ve değerlendirmek üzere en az üç asıl öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden
oluşan bir komisyon kurar. Komisyonun, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını
göz önünde tutmak ve ALES puanı ile ilgili anabilim/anasanat dalının uygun göreceği diğer
kriterlere göre gösterdikleri performansı değerlendirmek suretiyle yapacağı kabul ya da ret
önerileri, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Komisyon tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan lisansüstü eğitim hakkı kazananların listeleri ilgili
enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) Kayıtlar, ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya
hak kazanan adaylar, Mali İşler Koordinatörlüğüne KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Prog-
ramlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki şartlara uygun olarak Lisansüstü eğitim ücreti ile il-
gili ödemeleri yaptıktan sonra ilanda belirtilen yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde Öğrenci
İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvu-
rur.

(4) Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi
aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan, enstitü yönetim kurulunca mazereti
kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan konten-
jan sayısı kadar olmak üzere varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek
kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar için,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için,
uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırla-

narak enstitüye sunulur. 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
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(3) Bir öğrenci bilimsel hazırlık programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerdiği en az üç dersi almak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu
durumdaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programında aldığı derslerin ücreti yanı sıra lisansüstü
programa yönelik ücretinin, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tah-
silat Yönergesinde belirtilen miktarını ödemek zorundadırlar.

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

(6) Bilimsel hazırlık programında geçme notu yüksek lisans için C, doktora için C+
olup öğrencinin belirlenen süre sonunda lisansüstü programa başlayabilmesi için genel not or-
talamasının yüksek lisans için en az 2,00 ve doktora için 3,00 olması gerekir. Bu derslerden
alınan notlar, lisansüstü öğretimde genel not ortalamasına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı
ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar
yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için baş-

vuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl ders almış olması, bu derslerin ta-
mamını başarı ile tamamlamış bulunması ve not ortalamalarının yüksek lisans için en az
2,50/4,00 ve doktora programı için en az 3,00/4,00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış ol-
dukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle yatay geçiş için başvuran
öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınmak koşuluyla enstitü yönetim
kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(3) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğ-
renci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(5) Fen Bilimleri Enstitüsünde tez aşamasındaki yatay geçiş başvurusu yapan öğrenci
gelmiş olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı dersleri tamamlasa dahi ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seminer dersini almak zo-
rundadır. Öğrenci, seminer dersini ve aldığı dersleri başarı ile tamamladıktan sonra yeni bir
tez çalışması yapması gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında yatay geçiş yapan öğrenci ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile ders/dersleri aldıktan sonra
proje çalışması yapar.

(7) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibak ettirilir.
Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği yükseköğretim kurumunda ders yükümlülüğünü tamam-
lamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.
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(8) Muaf edilen dersler transkriptte Üniversitenin kullandığı harf notu ile gösterilir.
(9) Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile

belirlenip Senatoya önerilir. Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet Başkanlığının kararı ile
bu sayı kesinleşir.

(10) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü
Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesine göre belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına

kabulü, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve
Kayıt Yönergesindeki şartlara uygun yapılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1)   Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları
notları gösteren bir belge verilir.

(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü
Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesine göre belirlenir.

(3) Özel öğrenciler lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci sta-
tüsünde kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü
derslerle ilgili muafiyet işlemleri, not ve AKTS’lerinin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Özel öğrencilerin en fazla alabilecekleri ders sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Üniver-
sitede en fazla bir yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü ders alabilir.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders/dersler
için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının de-
ğerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan ilgili
mevzuata uymak zorundadır.

(7) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına dâhil edilmez.
(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenciyken aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, kabul edilen derslerin sayısı lisansüstü eğitimde verilen
derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.

Derslerin belirlenmesi, kredileri, danışman atanması, ders seçimi ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri Bologna süreci ve AKTS’ye

göre belirlenir.
(2) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen her öğrenciye kayıt aşamasında ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir öğretim üyesi
danışman olarak atanabilir. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağı dersleri belirle-
mek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle yükümlüdür.

(3) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülen süre içe-
risinde, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesinde be-
lirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçe-
vesinde ders kaydını yapmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu süre içinde kayıtlarını
yeniletmeyen öğrenci o yarıyıldaki dersleri alamaz ve bu süre, belirtilen programlar için ön-
görülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yeniletmeyen öğrenci o ya-
rıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(4) Öğrenci, ders yükünün %30’ unu geçmemek kaydıyla danışmanın gerekçeli önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir başka yükseköğretim kurumunda verilmekte olan ders-
leri de alabilir.

Derslere devam, mazeret sınavı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin teorik derslerin

%70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.
(2) Öğrencinin devamsızlık durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-

sızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, genel sınavlardan iki gün önce ilgili dersin öğretim
üyesi tarafından ilan edilir. Kayıtlı oldukları herhangi bir derste devamsızlık sınırını aşan öğ-
rencilerin notları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak
kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu, Senato tarafından belir-
lenir.

(4) Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrağı bir dilekçe ile birlikte; sı-
navların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına
vermek zorundadır. Öğrenciye mazeret sınav hakkı tanınması hususu enstitü yönetim kurulu
aracılığı ile Senatoya sunulur.

İzinli sayılma
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti,

yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam
edemeyen öğrencilerin kaydı toplam iki yarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem olmak
üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak ve bel-
geleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine
öğrenci izinli sayılır. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programında tez sa-
vunma aşamasındaki öğrencilere, iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin
istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-sil sü-
resinin sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

Notlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalış-

malar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri
uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin al-
dıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan aralığı Verilen not  Katsayısı
90-100                   A 4,0
85-89                    A- 3,7
80-84                    B+  3,3
75-79                    B      3,0
70-74                    B-    2,7
65-69                    C+  2,3
60-64                    C   2,0
55-59                    C-     1,7
50-54                    D+   1,3
40-49                    D    1,0
0-39                     FF       0,0

0                       FX            
0                       FG              
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FF: Sınava girdi, başarısız.
FX: Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı yok, başarısız.
FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.
I= Eksik
S= Yeterli
P= Devam Eden
U= Yetersiz
T= Transfer
(2) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde enstitü müdürlüğüne

verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeple başarılı olduğu halde ders için
gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o
dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir
not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uza-
ması durumunda, enstitü yönetim kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir.

(3) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.
(4) P notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.
(5) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olun-

ması halinde verilir.
(6) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.
Başarı notu
MADDE 15 – (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için genel

ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50, doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması
gerekir.

(2) Geçme notu yüksek lisans programlarında B-, doktora programlarında B’dir. Ancak
öğrencinin ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta
en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C ve doktorada B- notları
şartlı geçer notlardır.

(3) Gerekli ders yükünü tamamlayan öğrencinin genel not ortalaması yüksek lisans
programlarında 2,50, doktora programlarında 3,00’ın altında ise program için belirlenen öğre-
nim süresini aşmamak kaydıyla gerekli mezuniyet ortalamasını sağlayabilmek için öğrenci
daha önce alarak başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir.

(4) Bir derste kaç sınav ya da çalışma yapılacağına, sınav ya da çalışmanın şekline, der-
sin sorumlu öğretim üyesi karar verir.

(5) Öğrencilerin derse devam durumları, varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ka-
tılımı ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-
ları dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(6) Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınav kâğıdını,
ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim eder.

(7) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere
bütünleme sınav hakkı verilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrencinin
dönem sonu/yıl sonu sınavında aldığı not ve bütünleme sınavından aldığı nottan hangisi yüksek
ise o notu dikkate alınır.

Öğrenim aşamaları
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrenimi ders, seminer, tez önerisi, tez çalışmaları

ve tez savunması aşamalarından, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde
tezsiz yüksek lisans öğrenimi ders ve proje çalışmalarından, Fen Bilimleri Enstitüsünde tezsiz
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yüksek lisans öğrenimi ders, seminer ve proje ve/veya bitirme projesi aşamalarından, doktora
öğrenimi ise tüm enstitülerde ders, seminer, yeterlilik, tez önerisi savunması, tez çalışmaları,
tez izleme komitesi ve tez savunması aşamalarından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programla-
rında proje savunmasının yapılıp yapılmayacağı danışman tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci

otomasyon sistemine girilir.
(2) Öğrenciler, sınav notunun, not sistemine giriliş tarihinden itibaren beş işgünü içinde

ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi yönünden yeniden
incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili
öğretim üyesinin de yer aldığı üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit
ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden
itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

(3) Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğ-
rencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması
halleridir.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi tale-

binde bulunmak ve bu talebin ilgili kurullarda kabul görmesi.
c) İlgili programlarda belirlenen sürelerde öğrenimin tamamlanmamış olması.
(2) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alı-
narak enstitü yönetim kurulu tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çer-
çevesinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
(2) Öğrencilerin tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmaları ens-

titü yönetim kurulunun kararı ile olur.
(3) Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına geçebilmeleri için enstitü tarafından

önceden ilan edilen kontenjan dâhilinde, ilanda belirtilen belgelerle birlikte süresi içinde baş-
vurmaları gerekir. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kontenjan ve başvuru koşulları il-
gili enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için
en az bir yarıyıl yüksek lisans dersi almış olmak, bu dersleri başarı ile tamamlamış bulunmak
ve 3,00/4,00 not ortalamasına sahip olmak gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programına geçiş için başvuruda bulunan öğrenciler, 55’ten az
olmamak koşuluyla ALES puanı, lisans not ortalaması ve lisansüstü not ortalaması esas alınarak
sıralanır. Sıralama oluştururken bu kriterlerin, toplama ne ölçüde etki edeceği enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek
lisans programında aldıkları derslerin intibakı ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılır.
İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu durumdaki öğrenciler için ilave ders almalarını öne-
rebilir. Derslerin sayılması ile ilgili durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Dersler
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 120 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve
tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci bir yarıyılda
en fazla beş ders alabilir ve her yarıyıl için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, yüksek lisans tezi
için 60 AKTS olmak koşuluyla toplam 120 AKTS’den oluşur.

(3) Öğrenci, akademik takvimde ders kaydı için öngörülen süre içerisinde ilgili dönem-
de alacağı ders veya tez çalışmasına kaydını yapmak zorundadır. Kayıtlar danışmanın onayı
ile geçerlilik kazanır.

Süre
MADDE 22 – (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 derslerini ve seminer dersini başa-
rıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi
MADDE 23 – (1) Tez danışmanı, doktoralı öğretim üyeleri arasından ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Atama
işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ge-
rekli görürse tez aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini, değişiklik gerekçesi ve
atanacak yeni danışman önerisi ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna teklif edebilir. Tez
danışmanı teklifi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışın-
dan da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak bu görev için ödeme yapıl-
maz.

(2) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
araştırma önerisi şeklinde enstitüye önerir. Tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir.

(3) Öğrenci tezini tamamlayıp enstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere
uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının
uyumsuz olduğu kanaatine ulaşılmışsa jürinin önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından tez
adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni
ismi ile bastırdığı tez nüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemi süresi 1 yıldır (12 ay).

Ancak öğrenci, tez çalışmasına başladıktan en az 6 ay (7-12 aylar arası) sonra enstitü yönetim
kurulu kararı ile tez savunma sınavına girme hakkına sahiptir. Konunun enstitü yönetim
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kuruluna sunulması için danışman tarafından öğrencinin tezini jüri önünde sunabileceği belir-
tilen dilekçe ile planlanan tez savunma sınavı tarihinden 1 ay önce enstitüye başvurulur. Enstitü
yönetim kurulu onayı ile tez savunma sınavına alınan öğrenci başarılı olduğu takdirde mezun
olur.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler, elde ettiği sonuçları Senato tarafından
belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ata-
nır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç asıl iki yedek veya beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce,
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programına tabi tutulur. İntihal raporundaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. İntihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler, ilgili öğ-
renci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi sayısı kadar (asıl ve yedekler) spiral ciltli hale
getirilerek tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

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

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bu-
lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yazımı ve benzeri gerekle-
rini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Düzeltme kararı alınmadan tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/ana-
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-
niyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı dersler için 60 AKTS ve yüksek lisans dönem projesi için 30
AKTS olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Bu program toplam 90 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla beş ders alabilir.

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

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini veya ilgili anabilim/anasanat dalında doktora yapmış öğretim görev-
lisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda ders intibakları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca yapılır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile doktora progra-
mına kabul edilmiş öğrenciler için de 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den
oluşur.
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(4) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler en fazla dört ders seçebilir. Doktora programında lisans programından ders alınmaz.

Süre
MADDE 31 – (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. Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamam-
layamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya
azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTS yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez konusu seçimi
MADDE 32 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini danışman olarak ilgili enstitüye önerir. Danışmanının,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını yeterlik sınavı sonrasında ilgili enstitüye önerir. Danışman ve tez
önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(4) Öğrenci tezini tamamlayıp enstitüye teslim edinceye kadar tez proje konusu aynı
usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile
başlığının uyumsuz olduğu kanaatine varılmışsa jürinin önerisi ile enstitü yönetim kurulu ta-
rafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile
öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
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(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en
geç beşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini be-
lirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdür-
lüğüne verir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlen-
dirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumundan/kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve
sözlü notların en az 75 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz,
bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda
başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir. Sözlü sınavda, jürinin belirlediği bir üye raportör olarak görev yapar ve adaya sorulan so-
rular ile adayın verdiği cevaplar özet halinde tutanak altına alınır. Sınavın sonucu açıklanmadan
önce bu tutanak aday ve jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sınav sonucu ve diğer sınav
evrakı ile birlikte enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı
takdirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı ola-
maması halinde ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine yüksek
lisans programına enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay için-
de tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye
yer alır. İkinci danışman tez izleme komitesinde yer alamaz, ancak ikinci danışman isteği doğ-
rultusunda tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir. Danışmanın önerisi üzerine Üniversite
dışından bir öğretim üyesi de tez izleme komitesinde yer alabilir.

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

Tez önerisi savunması
MADDE 35 – (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 proje önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez proje önerisinin kabul, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez proje 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. Bir tez sü-
resince en az 4 kez tez izleme komitesinin toplanması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en
az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışma-
ların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Başarılı/ba-
şarısız olan öğrenci için tez izleme komitesi her toplantı sonrası tez izleme komite raporunu
enstitüye sunar. Tezin jüri karşısında savunulabilmesi için en son tez izleme komitesi toplan-
tısından sonra, komitenin “Bu tez başarıyla sonuçlanmıştır, jüri karşısında savunulabilir.” şek-
linde görüşünü içeren rapor vermesi gerekir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunmak zorundadır.

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir.
Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili
öğrenci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi kadar (asıl+yedek) (spiral ciltli halinde)
çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumundan/kurumlarından
olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yirmi gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez sınavı, tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve istenirse dinleyicilere
açık olarak yapılır.

(5) 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, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
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(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezin
reddedilmesi halinde her bir jüri üyesi ret gerekçesini içeren kişisel raporunu yazarak en geç
bir hafta içinde enstitüye teslim eder.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır.

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

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

Süre
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin ön-
gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
ders 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 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin
programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için danış-
manın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci da-
nışman, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir.
Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili
öğrenci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi kadar (asıl+yedek) (spiral ciltli halinde)
çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki kurumdan/ku-
rumlardan 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 danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) 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.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izle-
yen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
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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 edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 29 uncu maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücretlendirme
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili ücretlendirmeye dair tüm hususlarda

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesi esas alınır.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Lisansüstü Eğitim ve Öğ-

retim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016

tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 güz yarıyılından
itibaren işlemeye başlar.

(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak
kabul edilen öğrencilere 45 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan KTO-Karatay Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü
fıkrası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş He-

kimliği fakülteleri hariç olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eği-

tim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç

olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla

ilgili esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili kurul: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yük-

sekokulu kurullarını,

b) İlgili yönetim kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya

meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

c) Kayıt yenilemeyen öğrenci/pasif öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği

için ders kaydı yenilenmeyen öğrenciyi,

ç) KTO: Konya Ticaret Odasını,

d) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya

derslere devam etmesini ve engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler,

beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

e) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not

işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

g) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yabancı Dil Koordinatörlüğü: Rektör tarafından öğretim elemanları ve okutmanlar

arasından seçilerek görevlendirilen, İngilizce hazırlık sınıfı ve Üniversitedeki yabancı dil ders-

leri ve uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan kurulu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt iş-
lemleri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen bel-
gelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirme-
leri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu ka-
rar verir.

(4) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim
adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bil-
dirmek zorundadır.

İngilizce yeterlik

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce
dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Dil Koordinatörlüğü tarafından her akademik yı-
lın başında yapılan İngilizce yeterlik-düzey belirleme sınavı ile tespit edilir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görü-
lenler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlar.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet
getiren Üniversite dışında yapılan sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en dü-
şük puanlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 6 – (1) Üniversite programlarına yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü ilgili
mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çer-
çevesinde ilgili kurul kararı ile yapılır.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 7 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca,
öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki dönem süresince
anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul
edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim sü-
resinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde aldığı dersler ve bunların başarı notuna
nasıl yansıtılacağı ile öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler

MADDE 8 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin herhangi bir ön lisans ya da lisans prog-
ramına kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğ-
rencilerdir.
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(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabi-

dirler. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri ge-

rekir.

(3) Misafir öğrenciler, yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden

veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders alan öğ-

rencilerdir. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren

bir belge verilir.

(4) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan

konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört

yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami sü-

reler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-

şikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst

üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri

kesilebilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört haftalık

iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın baş-

langıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açı-

labilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim ku-

rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-

şında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ma-

zeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde

kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin

kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler

pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara

girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.
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(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yeni-

lemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının

yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl

kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS,

dört yılda toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde

toplam 240 AKTS; ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120

AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-

dığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın

yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getiril-

memiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya

da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik prog-

ramlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan

öğrenciler ise 88 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-

rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu

kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan

bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl

veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(7) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde de danışman

onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri

bırakabilir.

(8) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi

ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim mü-

dürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla

başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla

ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Bi-

rinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci

döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de

mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine, danışmanının, bölüm başkanının

ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları dönemlik programlarda  bi-

rinci ve ikinci sınıfların her birinde altıdan fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık programlarda

birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması; dönemlik prog-

ramlarda üçüncü sınıfta en az dört dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan

en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi ve-

rilebilir.
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Ücretler

MADDE 12 – (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek

yıllık ücret, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mü-

tevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğren-

ciler katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından be-

lirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin

usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-

mekle yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere

herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamam-

layarak mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultu-

sunda, dönem ya da yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık)

öğrenim ücreti/(dönemlik veya yıllık) ders yükü AKTS x alınan AKTS; ders yükü kredisinden

fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.

(6) Kayıtlı olduğu öğretim programını normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamam-

layarak mezun olamayan öğrenciler burslardan yararlanamazlar.

Ders programları

MADDE 13 – (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin

AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı

hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alı-

narak ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Sena-

tonun onayına sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı

içinde belirlenir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu

bölümün müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak, seçmeli dersler arasından akademik

programda belirtilen kredi yükü miktarınca ders seçmek ve almakla yükümlüdür. Seçmeli ders-

ler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği

de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart

dersidir. Ön şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanının olmadığı birimlerde

ilgili birim dekan veya müdürünün önerisi; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinle-

şir.

Derslerden muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı prog-

ramın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yük-

seköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu

müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir

dilekçeyle ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvu-

rabilir.
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(2) Öğrencilerin muafiyet talepleri, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Muaf olu-

nan derslerin notları öğrencinin ders dökümünde gösterilerek genel not ortalamalarına dâhil

edilir.

(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet sınavlarına girerek

başarılı olan öğrencilerin notları transkriptte gösterilmez. Ancak kredileri sayılır.

(4) Programlarında hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yatay geçiş ve dikey geçiş ile kesin

kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata uygun olarak inti-

bakları yapılır. Programlarında hazırlık sınıfı bulunmayan öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim

öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları yapılır.

(5)Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yap-

tığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve

bu derslerden alınan notların eşdeğer karşılığı kabul edilen derslere işlenerek transkriptinde

gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilir.

(6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sı-

navı (DGS) ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, ön lisans eğitimi

sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır

ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi dönem veya yıla intibak ettirildiği tespit

edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta

almış olduğu ilgili derslerin notlarının eşdeğer karşılığı işlenir. Dikey geçişle lisans program-

larına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde

lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan

dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(7) Üniversiteye yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim

kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler

dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci ve ikinci yarıyıl-

larında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır.

Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans programının

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden

muaf olması gerekir. DGS ile yerleşen öğrencilerin lisans programının birinci ve ikinci yarı-

yıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden az muafiyet elde etmeleri halinde de

sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(8) Üniversiteye yerleşen öğrencilerin daha önce başka üniversitelerde almış oldukları

derslerin muafiyetinde 21 inci madde hükümleri uygulanır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının

belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, dönem

içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla

yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek

zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-

sızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna

dönüştürülür.
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(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan muaf
sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine ge-
tirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yüküm-
lülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.

Sınıf danışmanı, akademik danışman, sektör danışmanı

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için, ilgili dekan, müdür veya bölüm başkanı tarafından
kesin kayıtta öğretim elemanları arasından bir sınıf danışmanı görevlendirilir. Sınıf danışmanı
öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğ-
renciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt olacağı dersler, ders ekle-sil ile üstten ders alma iş-
lemleri sınıf danışmanının yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Her öğrenci için uygulama, proje, staj, bilimsel çalışma gibi çalışmalar hakkında
yardımcı olmak için öğretim üyeleri arasından akademik danışman görevlendirilir.

(3) Rektörlük tarafından belirlenen programlarda birinci sınıfa başlayan her öğrenciye,
öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili bir sektör danışmanı belirlenir. Bu danışman, aynı
zamanda o öğrenci için belirlenen akademik danışman ile ortak çalışır. Bu kapsamda öğrenci
eğitim hayatı boyunca akademik danışmanın koordinasyonunda sektör danışmanı ile bir araya
gelir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav
ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık programlarda bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı yapı-
lır.

(2) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere
bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Bütünleme sınavına not yükseltmek amacı ile girmek isteyen öğrenci ilgili fakülte
dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne en geç bütünleme sınav tarihleri
başlangıcından bir gün önce dilekçe veya belgegeçer ile başvurur.

(4) Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve bütünleme sınavlarından
en yüksek puanı aldığı sınav dikkate alınır.

(5) Dönemlik veya yıllık programlarda ara sınavların dersin harf notuna etkisi en az
%30, yıl veya dönem sonu sınavlarının dersin harf notuna etkisi ise en çok %70 olacak şekilde
belirlenir.

(6) Dönemlik veya yıllık programlarda sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, labo-
ratuar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tara-
fından kararlaştırıldığı takdirde, bu çalışmaların dersin harf notuna etkisi en çok %50 olarak
belirlenir.

(7) Sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuar ve benzeri çalışmaları sınav
notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde bu ko-
nuya ilişkin duyurular ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında dekan veya müdürün
onayı ile öğrencilere duyurulur.
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(8) Sınav cevap kâğıtları, öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili notlar aka-

demik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Sınav cevap

kâğıtları, öğretim elemanı tarafından kapalı zarf ile ve imzalı olarak uygun poşetler içerisinde

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

(9) Sınav soruları, cevap anahtarı ile öğrencilerin sınavlardan almış oldukları puanlar

ve bunlara takdir edilen harf notlarının listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yazılı ve imzalı

olarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir.

(10) Sınav puanları ve bunlara takdir edilen harf notları Öğrenci İşleri Koordinatörlü-

ğünce Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edildiğinde kesinleşir.

(11) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-

ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(12) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya

çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümlerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem

sonu oluşacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin

sınavlarda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili

öğrencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır.

Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde

öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönem/yılın bağlı olduğu öğretim yılının

bir önceki öğretim yıl/döneminde alarak başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları

dönem/yılda derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak

uygulamalı derslerde not yükseltme sınavı yapılıp yapılmayacağı ilgili fakülte/yüksekokul/mes-

lek yüksekokulu tarafından belirlenir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınav tarihlerinden

beş iş günü öncesine kadar yapılır.

(3) Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi

%100’dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf no-

tundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten

itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile

mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünle-

me sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık

kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşı-

dığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına

giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.
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(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu

ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.

Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı

MADDE 20 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları

halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet

ek sınav hakkı tanınır.

(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca me-

zuniyet tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek

ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin

yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri,

ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı Verilen Not Katsayı

90-100                     A                            4,0

85 - 89                     A-                           3,7

80 - 84                     B+                          3,3

75 - 79                     B                             3,0

70 - 74                     B-                           2,7

65 - 69                     C+                          2,3

60 - 64                     C                             2,0

55 - 59                     C-                           1,7

50 - 54                     D+                          1,3

40 - 49                     D                            1,0

0 - 39                       FF                           0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi

2) FX = Devamsız

3) I = Eksik

4) S = Yeterli

5) U = Yetersiz

6) T = Transfer

7) P = Devam Eden

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-

şarmış sayılır.
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(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayı-
labilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık program-
larda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu
veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız ol-
muş sayılır. Ancak öğrencilerin önlisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans prog-
ramlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda 4. yılında
C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha
yüksek olması yeterlidir.

(4) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ile bağıl değer-
lendirme sistemi uygulanabilir.

(5) Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da
sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da ders-
leri açıldığı ilk dönemde veya yılda tekrar almak zorundadır.

(6) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için ge-
rekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir.
Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini
tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not
almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kay-
naklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bu-
lunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana
kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana ka-
dar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan
öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini
tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.

(7) S notu, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen dersler-
den başarılı olan öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce
almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş
derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları orta-
lama hesaplarına katılmaz.

(8) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu
ortalama hesaplarına katılmaz.

(9) U notu birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden
başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(10) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.
(11) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu

tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde
edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçün-
cü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane
olarak tespit edilir.

(12) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğ-
rencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
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Bağıl değerlendirme sistemi

MADDE 22 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi, dönem veya yılsonunda hesaplanan sa-

yısal başarı puanlarının 21 inci maddede yer alan harfli ders başarı notuna dönüştürülmesidir.

Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Dersi alan tüm öğrencilerin sayısal başarı puanlarının en büyükten en küçüğe doğru

sıralanmış bir listesi alınır. Hangi sayısal başarı puanının üzerinde kalan gruba hangi harfin

verileceği, bu listeden yararlanılarak belirlenir. Öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin derse

ilgisi, ortalama başarısı, sınavlarda sorulan soruların ağırlığı ve benzeri hususları göz önüne

alarak harf notlarını belirler.

b) Sayısal başarı puanı 40’tan düşük ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 85’ten dü-

şük olana A notu verilemez.

c) Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları

göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları

belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

ç) Dönem veya yılsonunda belirlenecek harf notu aralığı bütünleme sınavında da geçerli

olacağından, öğretim elemanının tüm harfler için aralık belirlemesi gerekir.

(2) Öğretim elemanı, sayısal başarı puanlarını birinci fıkradaki esaslara göre harf not-

larına dönüştürür.

(3) Bir öğrenciye, ders başarı notu olarak, sayısal başarı puanı kendisininkinden daha

yüksek olan diğer bir öğrenciden daha yüksek bir harf notu takdir edilemez.

(4) Bir dersin aynı öğretim elemanınca iki veya daha fazla gruplar halinde verilmesi

durumunda harf notu aralıkları tüm gruplar için ortak yapılabilir.

(5) Harf notlarının sayısal değeri için hesaplanan sınıf ortalamasının 3,00’dan fazla

1,00’dan az olması durumunda, öğretim elemanı durumu izah eden bir raporu ilgili birim ami-

rine sunmak zorundadır.

Notlarda maddî hata

MADDE 23 – (1) Maddî hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test

sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da not-

landırılmaması halleridir.

(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belge-

geçerle notların ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe

müracaat eder. Maddî hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddî hata komisyonu

tarafından yapılır. Maddî hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma, Belgeler ve Kayıt Sildirme

Diploma ve belgeler

MADDE 24 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm ders-

leri başarıyla tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma

almaya hak kazanır.
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(2) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az

240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve

diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile aka-

demik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki

belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya

mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(5) Diplomalar fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü ile Rektör

tarafından imzalanır.

(6) Lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan ama

lisans programını tamamlayamayanlara 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-

loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre ön lisans diploması verilir.

(7) Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, yüksekokulu, meslek yüksekokulu ile ta-

mamladığı programın adı belirtilir.

(8) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya

hak kazananlara verilen yan dal sertifikasında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Ser-

tifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının

bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul belirtilir.

(9) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-

dan belirlenir.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan

ya da müdür ve Öğrenci İşleri Koordinatörünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi

verilebilir.

(11) Diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde Basın İlan Kurumu

tarafından kabul edilen bir gazetede kayıp ilanının verilmesi ve durumun dilekçe ile beyan

edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma,

sertifika ve geçici mezuniyet belgesi verilir.

Şeref öğrencileri

MADDE 25 – (1) Bir dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 olan

başarılı durumdaki öğrenciler o dönem veya yıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise

yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, öğrencinin

müfredatında dönem veya yıla ait derslerinin; muafiyet yolu ve öğrencinin başarılı olması se-

bebiyle önceki dönem veya yıllarda alınmış olması durumu hariç ilgili dönem veya yıla yük-

lenmiş olması gerekir. Ağırlıklı not ortalamaları bütünleme sınavının sonuçlarına göre değer-

lendirilir.

(2) Dönemlik programlarda her dönem sonu, yıllık programlarda her yılsonu şeref ve

yüksek şeref öğrencilerine belge verilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi;

3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olurlar.
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(4) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile şeref veya
yüksek şeref öğrencisi olamazlar.

Kayıt sildirme
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak

istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğrenim ücretinin iadesi
esasları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğren-
cinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Otomasyon Siste-
mine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli ola-

bilecek mazeretleri nedeniyle akademik izin talep edebilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu değerlendirir.

(2) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeret-
lerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik,
yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle akademik izin için baş-
vurabilirler.

(3) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans prog-
ramlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem akademik izinli sayılabilirler. Zo-
runlu hallerde durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu
süreler bir defaya mahsus uzatılabilir. Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden
sayılmaz.

(4) Akademik izinli olmak isteyen öğrenciler, akademik izin talebine ilişkin belgeleri
de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay içinde Öğrenci İşleri
Koordinatörlüğüne başvururlar.

(5) Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mah-
sup edilmek üzere talep eder.

(6) Akademik izinli sayılan öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem
kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile akademik izinli
sayılmış öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine
devam edebilecek durumda olduklarına dair ilgili uzman hekimden sağlık raporu alırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO

Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bi-

limler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümlerini düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yük-

sekokulu Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak esas ve usulleri kap-
sar.

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) Bölüm: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölü-

münü,
b) Bölüm Başkanlığı: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pi-

lotaj Bölümü Başkanlığını,
c) Müdürlük: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlü-

ğünü,
ç) PPL: Hususi Pilot Lisansını,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
g) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Uçuş Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Eğitimi Lisans Programı için anlaş-

malı uçuş okulu tarafından oluşturulan Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
ı) Üniversite Bölüm Dersi: Teorik ve fiili uçuş dersleri dışında kalan tüm derslerini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu,
k) Yüksekokul Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kurulunu,
l) Yüksekokul Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yük-

sekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemi, Öğretim Yılı, Öğretim Esasları ve Dersler

Kayıt işlemi
MADDE 5 – (1) Bölüme kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile

belirlenen tarihlerde, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından yapılır.
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(2) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli birinci sınıf
sağlık sertifikasına sahip olmaları ve 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda
öngörülen diğer şartları taşıması gerekir.

(3) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmış olanlar ise iptal edilir.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirme-
leri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu ka-
rar verir.

(5) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim
adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci değişikliği Üniversiteye bil-
dirmek zorundadır.

Öğretim yılı
MADDE 6 – (1) Akademik yıl güz, bahar ve yaz döneminden oluşur.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. 
(3) Fiili uçuş takvimi Yüksekokul Kurulunca belirlenir.
(4) Meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak meydana gelebilecek fiili

uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yüksekokul Yönetim Kurulu yet-
kilidir.

(5) Gerektiğinde hafta içi mesai saati sonrası ile hafta sonu ve idari tatil günlerinde de
ders yapılabilir.

Öğretim esasları
MADDE 7 – (1) Pilotaj Bölümü Dersleri; Üniversite Bölüm Dersleri ve Sivil Havacılık

Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen dersler olmak üzere iki kategoriden oluşur.
SHGM tarafından belirlenen dersler de, teorik ve fiili uçuş dersleri olmak üzere iki gruba ay-
rılır.

(2) SHGM tarafından belirlenen dersler, teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik
çalışma ve benzeri uygulamalardan ve uygulamalı derslerden oluşur. Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu kararı ile uçuş dersleri, Üniversiteye bağlı diğer kampüslerde de yapılabilir. Bu derslerin
planlanmasına ilişkin esaslar, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Yük-
sekokul tarafından yürütülür.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi/AKTS değeri ve varsa
ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Yüksekokul Kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Birinci sınıf programında yer alan teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı olamayan
veya SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansı (PPL)’nı alamayan öğrenci, üst sınıflara
ait teorik ve fiili uçuş derslerini alamaz.

(5) Teorik ve fiili uçuş derslerinin telafi ve sınav tekrarları SHGM tarafından yayımla-
nan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.

(6) Teorik ve fiili uçuş dersleri için diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alına-
maz.

Ders ekleme ve silme işlemleri
MADDE 8 – (1) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarısız olan öğrenci dersi açıldığı

ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
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(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangilerinin tekrarlanacağına Yük-
sekokul Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının
onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(4) Alttan dersi olan öğrenciler ilgili dönemde en fazla 12 AKTS ilave ders alabilirler. 
(5) Öğrencilerin her dönem alabileceği toplam AKTS sayısı danışmanının önerisi, bö-

lüm başkanı ve yüksekokul müdürünün onayı ile belirlenir.    
Not yükseltme sınavı
MADDE 9 – (1) Öğrenciler sadece kayıtlı oldukları Üniversite Bölüm Dersleri için dö-

nemin bağlı olduğu öğretim yılının bir önceki döneminde alarak başarılı oldukları derslerden,
kayıtlı oldukları dönemde derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme döneminde not
yükseltme sınavlarına girebilir. Ancak uygulamalı derslerde not yükseltme sınavı yapılıp ya-
pılmayacağı yüksekokul tarafından belirlenir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınav tarihlerinden
beş iş günü öncesine kadar yapılır.

(3) Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi
%100’dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf no-
tundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Öğrenciler Üniversite Bölüm Derslerine, laboratuar ve uygulamalara

devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer
çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, teorik ve fiili uçuş derslerin %100’üne; Üni-
versite Bölüm Derslerinin teorik derslerinin %70’ine, uygulamalı derslerin de %80’ine devam
etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılırlar ve yarıyıl/yılsonu
sınavlarına giremezler.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-
sızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna
dönüştürülür.

(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan muaf
sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine ge-
tirilmişse, ilgili Üniversite Bölüm Derslerinin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri
etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Ancak teorik
ve fiili uçuş derslerinde devam koşulu zorunludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, Başarı Denetimi, Mazeret Sınavı, Mezuniyet ve Diploma Sınavları

Sınavlar
MADDE 11 – (1) Uçuş eğitimine ilişkin teorik ve fiili gereklilikler SHGM tarafından

yayımlanan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Üniversite bölüm derslerinin sınavlarında, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Notlar
MADDE 12 – (1) Ders başarı notu; dönem içinde yapılabilecek olan kısa ve ara sınav-

ların, ödevlerin, uygulamalı çalışmalarının, genel sınavların ve dersin sorumlusu tarafından
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belirlenebilecek diğer sınav ve uygulamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir.
Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından
başarı notu olarak verilir:

a) Teorik ve fiili uçuş dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları,
katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Aralık Notlar Katsayı
100- 97          A                 4,0
96-94             A-               3,7
93-89             B+              3,3
88-86             B                3,0
85-82             B-               2,7
81-79             C+              2,3
78-75             C                2,0
74-0               FF              0,0
b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG = Sınava Girmedi
2) FX = Devamsız
3) I = Eksik
4) S = Yeterli
5) U = Yetersiz
6) T = Transfer
7) P = Devam Eden
c) Üniversite Bölüm Dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları,

katsayıları ve sayısal karşılıkları için KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

ç) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı sayılmak için öğrencilerin A, A-, B+, B, B-,
C+, C, ve S notlarından birini alması gerekir. Öğrenciler, FF, FX ve U notu aldıkları derslerden
başarısız sayılır.

d) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli
çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir. Bir
öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini ta-
mamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not al-
mak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kaynak-
lanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bulunma-
yan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar
ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar,
staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğren-
ciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini ta-
mamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.

e) S notu, (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olan
öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve
eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş derslerden geldiği
üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları ortalama hesaplarına
katılmaz.

f) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu or-
talama hesaplarına katılmaz.
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g) U notu (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarısız olan
öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.
(3) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu

tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde
edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçün-
cü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yukarı yuvarlanarak
iki hane olarak tespit edilir.

(4) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin yüksekokuldaki dönem sonu veya yılsonu
ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel
ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu
dikkate alınır.

Başarı denetimi
MADDE 13 – (1) Fiili uçuş öncesi acil durum sınavlarında başarı notu S veya U olarak

verilir. Günlük acil durumların bilinmesi gerekenlerden U alan öğrencinin o günkü uçuşu iptal
edilir. Bunu alışkanlık haline getiren ve çeşitli zamanlarda bu yüzden uçuşu iptal edilen öğ-
rencilere Uçuş Kuruluna sevk işlemi uygulanır.

(2) Uçak ve simülatör ile yapılan fiili uçuş derslerinin başarı notu uçuş fişleri esas alı-
narak bulunur.

(3) Fiili uçuş derslerinin herhangi birisinden yarıyıl içinde başarısız olan öğrenciler,
yarıyıl sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca uçuş disiplinsizliği yapan ve
uçuşa uyum gösteremeyen öğrenciler, bulunduğu yarıyılın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna
sevk edilir. Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yüksekokul Yönetim Kurulu, uçuş uygula-
ması eğitiminin tekrarı veya uçuştan ayırma kararı verir.

Mazeret sınavı
MADDE 14 – (1) Teorik ve fiili uçuş derslerinin sınavlarından herhangi birine Senatoca

belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile
mazeret sınavı açılır. Fiili uçuş derslerinde, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle
uçuşa katılamayan öğrenciler için yeni bir uçuş planlaması yapılır. Mazeret sınavına girmek
isteyen öğrenciler o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az beş iş günü önce
mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Yüksekokula başvurmak zorundadır.

(2) Üniversite Bölüm Derslerinin değerlendirilmesinde, KTO Karatay Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diploma ve belgeler
MADDE 15 – (1) Bir öğrenci, bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla

tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak
kazanır. 

(2) Kayıtlı olduğu programda en az 240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan,
genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı
olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanın-
masına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya
mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(5) Diplomalar Yüksekokul Müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uçuş disiplinsizliği ve uçuşa uyumsuzluk
MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen uçuş disiplinsizliği ve uçuşa uyumsuzluk hallerinin

tespit edilmesi durumunda öğrenci, Uçuş Kuruluna sevk edilir. Diğer disiplin suçları hakkında
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır:

a) Uçuş disiplinsizliği halleri şunlardır:
1) Uçuş öğretmeninin görevle ilgili olarak söylediklerini yapmamak, uygunsuz davra-

nışlarda bulunmak.
2) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak.
3) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak.
4) Meskun mahaller üzerinde izinsiz alçak uçuş ve akrobasi yapmak.
5) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya teşebbüs

etmek.
6) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek.
7) Kule, TMA kontrol, yaklaşma ve yol kontrol gibi hava trafik otoritelerince verilmiş

talimatlara bilerek uymamak, bu talimatların dışına çıkmak.
8) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer uçuş disiplinsizliği hallerinin bulun-

ması.
b) Uçuşa uyumsuzluk halleri şunlardır:
1) Fiili uçuş derslerinde görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememek.
2) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle program aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaş-

mak.
3) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getir-

mesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.
Kayıt silme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin, aşağıdaki hallerde Üniversiteden kaydı silinir:
a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması.
b) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bo-

zukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler hakkında, ye-
niden sağlık kurulu raporu alınmak ve Yönetim Kurulunca incelenmek koşuluyla, öğrenimle-
rine devam edemeyeceklerine dair karar alınması.

c) Uçuş Kurulu tarafından uçuştan ayırma kararı verilmesi.
ç) Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen suçlardan hüküm giymesi.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, KTO Karatay Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, SHGM tara-
fından yayımlanan mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

SHGM sınavları
MADDE 19 – (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan Teorik

Bilgi Sınavları ve SHGM tarafından verilen/onaylanan pilot lisansları için SHGM’ye başvur-
mak ve işlemleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ SAKARYA  
1 CADDESİ NO: 21 D: 14 (629 ADA, 27 NOLU PARSEL 26 BB) ADRESİNDE  

YER ALAN “MESKEN” VASIFLI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi No: 21 D: 14 (629 ada, 27 nolu parsel 26 bb) adresinde 
yer alan “mesken” vasıflı taşınmazın satışı 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı 
teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 
Opera/ANKARA) adresinde ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
                 THK Eskişehir Şube Başkanlığı (0 535) 928 47 02 
 2873/1-1 

—— • —— 
ADANA İLİ, YÜREĞİR İLÇESİ, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 11411 ADA  

3 PARSELDE YER ALAN ZEMİN KAT 1 BAĞIMSIZ  
BÖLÜM NOLU TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Adana İli, Yüreğir İlçesi, 

Karşıyaka Mahallesi, 11411 Ada 3 Parselde Yer Alan Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu 
Taşınmazın satışı 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) adresinde ihale 
edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Adana Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
                 THK Adana Şube Başkanlığı (0 551) 438 57 79 
 2874/1-1 

—— • —— 
MUŞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 450 ADA 264 PARSELDE YER 

ALAN 46 BÜRO NOLU TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür 

Mahallesi, 450 Ada 264 Parselde Yer Alan 46 Büro Nolu Taşınmazın satışı 7 Mayıs 2020 
Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) adresinde ihale edilecektir. 
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2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Muş Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
THK Muş Şube Başkanlığı (0 532) 794 48 70 
 2875/1-1 

—— • —— 
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, ELMASBAHÇELER MAHALLESİ 

HUDUTLARINDA 2190 ADA 22 PARSELDE YER ALAN 16 B.B.  
NOLU KONUT VASIFLI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 

Elmasbahçeler Mahallesi hudutlarında 2190 ada 22 parselde yer alan 16 b.b. nolu konut vasıflı 
Taşınmazın satışı 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) adresinde ihale 
edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
                 THK Bursa Şube Başkanlığı (0 533) 544 08 77 
 2876/1-1 

—— • —— 
YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, KILIÇ MAHALLESİ, ŞAKŞAK MEVKİİNDE 
YER ALAN 724 ADA 2 PARSEL NUMARALI, TAPU KAYITLARINDA “MESKEN” 

VASFI İLE KAYITLI C2 BLOK 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM  
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 

Kılıç Mahallesi, Şakşak Mevkiinde Yer Alan 724 Ada 2 Parsel Numaralı, Tapu Kayıtlarında 
“Mesken” Vasfı İle Kayıtlı C2 Blok 4 Bağımsız Bölüm Taşınmazın satışı 8 Mayıs 2020 Cuma 
günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 
(Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) adresinde ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Yalova Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 
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4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
                 THK Yalova Şube Başkanlığı (0 532) 381 20 19 
 2877/1-1 

—— • —— 
KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 221 ADA 6 PARSELDE KAİN, 

BİNANIN 3. KATINDA YER ALAN, 233980/6108848 ARSA PAYLI, 25 BAĞIMSIZ 
BÖLÜM NOLU TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Tepecik 

Mahallesi, 221 Ada 6 Parselde Kain, Binanın 3.Katında Yer Alan, 233980/6108848 Arsa Paylı, 
25 Bağımsız Bölüm Nolu Taşınmazın satışı 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı 
teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 
Opera/ANKARA) adresinde ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Kocaeli Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
THK Kocaeli Şube Başkanlığı (0 551) 438 57 79 
 2878/1-1 

—— • —— 
DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, HACIKAPLANLAR (TAPUNUN ESKİMÜFTÜ 

MAHALLESİ), 275 ADA 16 PARSELDE YER ALAN 6. KAT 17  
BAĞIMSIZ NOLU TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 

Hacıkaplanlar (Tapunun Eskimüftü Mahallesi), 275 Ada 16 Parselde Yer Alan 6. Kat 17 
Bağımsız Nolu taşınmazın satışı 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık 
arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ 
ANKARA) adresinde ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Denizli Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
                 THK Denizli Şube Başkanlığı (0 532) 655 60 02 
 2879/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 

6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca 2018 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile 
yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; 
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu 
sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır.) 

A-) GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

taşımak, 
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, 
c) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, 

d) (c) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından 
mezun olmak, 

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda, Aktif 
dizin kurulumu ve yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi 
konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki 
tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

g) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
i) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 
j) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
B-) ÖZEL ŞARTLAR 
Yazılım, İş Analist, Mobil Yazılım, Tasarım, Ağ ve Sistem Uzmanı olarak toplamda 9 

Bilişim Uzmanı 
YAZILIM UZMANI (3 kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar) 
a. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, 

Spring Boot, Angular vb. teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış 
olmak, 

b. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak 
proje geliştirmiş olmak, 

c. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak, 
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d. RDBMS ve SQL’e hakim olmak, 
e. MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veritabanlarını kullanmış olmak, 
f. Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak, 
g. Raporlama araçları konusunda bilgili olmak, 
h. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
i. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
İŞ ANALİST UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar); 
a. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 

üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek, 
b. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak, 
c. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
d. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine 

sahip olmak, 
e. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g. Atlassian (JIRA, Confluence vb) araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h. RDBMS ve SQL’e hakim olmak, 
i. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 
j. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
MOBİL YAZILIM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına 

kadar); 
a. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, 

Spring Boot, Angular vb teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak, 
b. Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda 2 yıl veya daha fazla 

deneyim sahibi, 
c. Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak, 
d. SOAP, Restful, JSON, XML, XSLT web servis teknolojilerine hakim olmak, 
e. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak, 
f. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli 

olmak, 
g. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
h. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
TASARIM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar); 
a) Tasarım ve yaratıcılık yönü olmak, 
b) Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Premiere 

Pro, Corel Draw vb. programlarını hızlı ve etkin bir şekilde kullanmak, 
c) Web sayfası ve Uygulamaların önyüz tasarımlarını yapmak, 
d) Kullanıcı deneyimlerine uygun, kullanımı kolay tasarımlar oluşturmak, 
e) HTML, CSS, Javascript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) Responsive tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak, 
g) Tasarım trendlerini, web ve mobil eğilimlerini, tarayıcı teknolojilerini ve uygulama 

tekniklerini yakından takip etmek, 
h) Daha önce yapmış olduğu projeleri referans gösterebilmek. 
AĞ UZMANI (2 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar); 
a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde en az 3 yıl Network 

uzmanı olarak çalışmış olmak 
b) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-

posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak 
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c) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak 
d) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 
e) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri 

konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak 
f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya 
projede aktif olarak yer almış olmak 

g) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri 
ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

h) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
i) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site 

üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, 
konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows 
sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, 
SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

j) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak 
Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
VMware Certified Professional (VCP4-5) 
Check Point Security Administration (CCSA) 
Certified Ethical Hacker (CEH) 
F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA) 
Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE) 
Red Hat Certified Engineer  (RHCE) 
k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 
SİSTEM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar); 
a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin 

kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 
b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak tercih sebebidir. 
d) Microsoft Exchange 2010-2019 ve Microsoft Skype(Teams) Server, çoklu site üzerinde 

Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi 
konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme 
konusunda tecrübeli olmak, 

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi 
olmak, 

g) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi 
olmak, 
h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
i) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak, 
j) İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak, 
k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
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l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 
o) Takım çalışmasına yatkın olmak, 
p) Tercihen aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olduğunu belgelemek, 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip 

olmak 
• Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 

2012 Configuration Manager veya üzeri 
• Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, 

Configuration veya üzeri 
• Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 

2012 Configuration Manager veya üzeri 
• Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 
• Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 
BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ 
Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından 

sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte 
(Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 
06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (en 
geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle 
yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan 
başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı), 
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış 

olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi, 
3. 2018 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 

(yetmiş) kabul edilecektir. 
4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin 

belgelendirilmesi gerekir.) 
5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı 
dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.) 

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 

KPSSP3 puanı ile yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan 
adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi 
www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat 
yapılmayacaktır. 

DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 

zorunludur. 
YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71 2816/1-1 
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Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU’nun

Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/114)

YÖNETMELİKLER

–– KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




