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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

rütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen örgün ve yaygın

lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin 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) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlük tarafından hazırlanarak, Senato onayı

ile ilan edilen takvimi,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) AKTS Kredisi: Her bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre değerini,
e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
f) Başkent Kredisi: Her bir dersin ders kataloğunda gösterilen ağırlıklı değerini,
g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
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ğ) Enstitü: Başkent Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ensti-
tüleri, 

h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ile enstitüde açılmış eğitim programları bulunan ve öğrenci kaydı yapılmış olan anabilim/ana-
sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

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

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen ve kaydı
yenilenmeyen öğrenciyi,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
l) Müdürlük: İlgili enstitü müdürlüğünü,
m) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak, o anabilim/anasanat dalı ile aynı

ya da farklı adla açılmış bulunan eğitim programını,
ö) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: Başkent Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
s) TİK: Tez İzleme Komitesini,
ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
t) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4 – (1) Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar dı-

şında ve aksi belirtilmedikçe enstitülerde eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak, ilgili enstitü
kurullarının belirleyeceği programlar dışında kalan tüm programların öğrencilerinde, belirli
bir yabancı dil seviyesi aranır. Bu seviyeye ve aranan dilin hangi yabancı dil olacağına, Üni-
versitede eğitimi verilen bir dil olması koşuluyla her program için, ilgili EK karar verir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EK’nın kararıyla belirli programlarda
tüm dersler veya bir kısım dersler, birinci fıkrada belirtilen yabancı dilde verilebilir. Türkçe
eğitim yapılan derslerde belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir, ödev ve benzeri
çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayıyla proje ve tez çalışmaları ile ra-
porlar ve seminer sunuşları bu yabancı dilde hazırlanabilir.

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haf-
tadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğretimi açılabilir. Bunun süresi ve şekli
EK’nın önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılın bitimi takip eden yarıyılın başlangıcıdır.
Yeni eğitim-öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüde lisansüstü program açma ile ilgili işlemler, Lisans Üstü Eği-

tim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK
kararlarına göre yapılır.
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Açılacak derslerin ve sorumlularının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Enstitülerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her

yarıyıl hangi derslerin açılacağına ve bu dersleri hangi öğretim elemanlarının vereceğine, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK, derslerin en az kaç öğrenci ile açıla-
bileceğine ilgili EYK karar verir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hal-
lerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EK’nın kararıyla, yalnızca
yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da ders ve-
rebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün
olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendiri-
lebilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin, tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü eğitim programlarında alınması
zorunludur.

Yurt dışı eğitim
MADDE 8 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama olanakları sağlanabilir. Bu olanaklar, enstitünün
özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından sağlanabileceği
gibi öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından da sağlana-
bilir. Bunların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebil-
mesi için öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı gerekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu
Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitimde de, ilgili ensti-
tüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS Kredileri
eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gelecek belgelere dayalı olarak ilgili EYK’ca
karara bağlanır. Ancak bu derslerin kredileri toplamı, programda alınması gereken derslerin
Başkent Kredileri toplamının %50’sini geçemez.

Kontenjanlar
MADDE 9 – (1) Her akademik yarıyılda, enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci

alınacağı ve kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de göz önünde
bulundurularak ilgili EYK tarafından belirlenir.

Öğrenci sayısı
MADDE 10 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir prog-
ramda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, ilgili EYK kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz
konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların ka-
yıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücreti iade edilir. Bir program için yeterli
bulunacak öğrenci sayısına, ilgili EYK karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülen bir

lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EK tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES
sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK tarafından başarı
taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir.
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c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz. 
ç) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
başvurularda ALES puanı aranmaz. 

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES puanı aranmaz. 

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programla-

rına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili EK’ca uy-

gun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına, sanatta yeterlik programı için tezli/tezsiz yük-
sek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuran adayların, başvurduğu programın puan türünde 55
puandan az olmamak koşulu ile ilgili EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Doktora programlarına yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, YÖK tarafından
kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen sınav
sonuçları da kabul edilir. Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece
özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dal-
larındaki başvurularında ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında
ALES puanı aranmaz. 

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belir-
lenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşu-
luyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel
tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayların, anadilleri dışında YÖK ta-
rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili
EK kararıyla belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak aday-
larda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülecek
bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla
EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Yapılan başvurularda ALES
sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK’çe başarı taban
puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Konservatuvar programları ile Güzel Sa-
natlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitü-
lerdeki anabilim/anasanat dallarındaki başvurularında ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzman-
lık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezun-
larının başvurularında ALES puanı aranmaz. 

c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması
gerekir.
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(3) Gerek lisans, gerek yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarına başvurabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belirlenecek puan
muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci ka-

bulü, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır.
(2) Mülakat jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK

kararıyla görevlendirilen en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan

adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES puanının
%50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun
%30'u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları, Konservatuvar programları ve
Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının
enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların genel başarı notları; lisans genel
not ortalamasının %40’ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uz-
manlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının değerlendirme işlemleri aşağıda belirtildiği gibi ya-
pılır:

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Başvuran adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uz-
manlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların genel başarı notu; ALES puanının
ya da TUS, DUS, Eczacılıkta Uzmanlık veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık temel tıp puanının
%50'si; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının; tıp, diş hekimliği,
veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olanlar ile lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için
lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30'u alı-
narak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının değerlendirme işlemleri aşağıda be-
lirtildiği gibi yapılır:

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Başvuran adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uz-
manlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(5) Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konsevatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olup sanatta yeterlik programına başvuran adayların  genel başarı not-
ları; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının, lisans derecesine dayalı
sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %40’ı ve mülakat
değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik programına baş-
vuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sı-
navı/portfolyo incelemesi de yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme sonuçları, mülakat notu
çerçevesinde değerlendirmeye alınır.
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(6) Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında
bulunan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

(7) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları, mülakat jürisi tarafından
genel başarı notuna göre yapılır. Mülakat jürisi adayın başvurduğu programın özelliklerini de
göz önünde bulundurarak, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına
karar verir ve bu kararını bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Söz konusu
öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, ilgili EYK kararı ile olur.

(8) 14 üncü maddeye göre önce bilimsel hazırlık programına alınmaları koşuluyla li-
sansüstü programlara kabul edilmeleri uygun bulunan adaylar, mülakat jürilerince hazırlanacak
tutanaklarda belirtilir ve bunların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlem-
lerden sonra kesinlik kazanır.

(9) 4 üncü maddeye göre yabancı dil seviyesi aranmasına karar verilmiş olan yüksek
lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilmeleri için, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla,
ilgili EK kararı ile belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(10) 9 uncu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden gerekli puana sahip olmayan adaylar,
Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar.
Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili enstitülere
gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenmiş olan minimum puanları göz önünde bu-
lundurarak, yabancı dil yeterlik sınavında başarılı ya da başarısız olan adayları ilan ederler.

(11) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dil-
den girerler.

(12) Bir yüksek lisans programına başvurup mülakatta başarılı bulunan, ancak yabancı
dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylardan isteyenlerin, başvurdukları programda 4 üncü
maddeye göre belirlenen yabancı dilin İngilizce olması koşuluyla, Başkent Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksek Okulunca açılacak İngilizce Hazırlık Programına öğrenci olarak kayıt yaptır-
maları sağlanır. Bu programı başarı ile tamamlayan adaylar, kabul edildikleri lisansüstü prog-
rama devam ederler. İngilizce hazırlık dönemindeki öğrenciler, bu program dışında başka ders
alamaz.

(13) Yabancı uyruklu adayların, yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, Üniversitece
belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen süreler
içinde kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Baş-
vuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülerek enstitü tarafından onaylanan örneği
kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin
kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya

doktora/sanatta yeterlik programından farklı bir alanda veya Üniversite dışındaki yükseköğre-
tim kurumlarında almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları
sağlayanların, öncelikle kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel hazırlık programını ta-
mamlamaları istenebilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya başka programlarda açılan lisansüstü düze-
yindeki derslerden veya güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yürütülen programlar için
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bu dersler, enstitüye kayıt aşa-
masında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili EYK’nın kararı ile belirlenir
ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki
tüm dersleri, en az C notu alarak başarmakla yükümlüdür. Bilimsel hazırlık programı kapsa-
mında alınan dersler, öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz
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ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Öğrenci,
açılması halinde yaz öğretimi kapsamında da bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Öğrenci, girdiği
derslere devam etmek ve bu derslerin ölçme-değerlendirme kural ve koşullarına uymakla yü-
kümlüdür.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden,  en fazla iki ya-
rıyıl süresince ve her yarıyılda en fazla iki ders olmak üzere toplam 4 derse özel öğrenci sta-
tüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim kurulları, özel öğrenci kabulü için, program ba-
zında ALES ve yabancı dil gibi koşullar arayabilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alı-
nacak dersi/dersleri açan anabilim/anasanat dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış
başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak
istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvur-
duğu dersi/dersleri açmış bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Özel
öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili EYK’da görüşülerek karara
bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa
kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin,
özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak, ya da yeni bir ders almak isteyen-
lerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları ge-
rekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik
statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.

Ders muafiyetleri ve transferleri
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü programda almış olduğu

dersler için, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile muafiyet verilmez
veya transfer edilmez.

(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce ya da kayıtlı iken herhangi bir yük-
seköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu
lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; Başkent Kredisi veya AKTS Kre-
disi ile içerik uyumuna bakılarak, danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile kayıt yaptırdığı programdaki derslerin yerine sayılarak mua-
fiyet verilebilir veya transfer edilebilir. Bu şekilde muafiyet verilecek veya transfer edilecek
derslerin sayısı 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sayıları aşamaz. Aynı
enstitünün aynı anabilim/anasanat dalında alınmış dersler için 23 üncü maddenin birinci ve
ikinci fıkralarında belirtilen kısıtlamalar uygulanmaz.

(3) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders muafiyetleri, not
döküm belgelerinde muafiyet verilen ders adı, ders kodu, Başkent Kredisi, AKTS Kredisi ve
Üniversitemizdeki eşdeğer harf notu karşılığı ile yer alır. Ancak, başka yükseköğretim kurum-
larından alınan ve muafiyet talep edilen dersin, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın
kataloğunda bir karşılığı olmaması durumunda; danışmanın ve ilgili birim anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile transfer edilebilir. Transfer edilen dersin orijinal
ders adı ve ders kodu ile Üniversitedeki eşdeğer AKTS ve harf notu karşılıkları not döküm bel-
gesinde yer alır.

23 Ağustos 2020 – Sayı : 31222                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dı-

şından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu prog-
ramın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer
esaslar şunlardır:

a) Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine, başvurusu kabul edilen bir öğrencinin
evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin geçerli sayılıp muafiyet verileceğine veya transfer
edileceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili EYK tarafından
karar verilir. Yatay geçiş yoluyla kabulde, muafiyet verilecek veya transfer edilecek derslerin
kredileri toplamı, öğrencinin kayıt olacağı lisansüstü programda alması gereken derslerin Baş-
kent Kredileri toplamının  %50’sini geçemez. Aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek
lisans programları arasındaki yatay geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

b) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bu-
nun için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bu-
lunması ve genel not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta
yeterlik için 4 üzerinden en az 2,70 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

c) Öğrencinin, aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları
arasında yatay geçiş başvurusu, kayıtlı bulunduğu programdaki ikinci yarıyılı ve en az dört
dersini başarı ile tamamladığında yapılır. Tezsiz programdan tezli programa geçiş için başvuru
yapacak öğrencinin, tezli program için gerekli ALES puanına sahip bulunması ve tezsiz yüksek
lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bu-
lunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yük-
sek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
almış olduğu derslerden yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler
gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.

Öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli He-

yeti tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt veya kayıt yenileme aşamasında ödenir.
Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğrenim
sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik hakların-
dan yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini
ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşuluyla öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 19 – (1) Enstitüye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Özel öğ-

renci kayıtları, ders ekle-sil süresi sonuna kadar yapılabilir.
(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-

yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
Kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri
çalışmalar da belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda
aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul
edilen öğrencilerin kayıtları en geç ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilet-
meyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden
kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri
akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tara-
fından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve
öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(2) Azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Kayıt sildirme
MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına başvururlar. 
(2) Kayıt sildirme işlemini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günlerinin sonuna

kadar yapan öğrenciye öğrenim ücretinin %90’ı, derslerin başlangıcının birinci haftasının so-
nuna kadar yapan öğrenciye %75’i, ikinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %50’si
iade edilir. İkinci haftadan sonraki kayıt sildirme işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Danışmanlar
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanı, öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması
halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. Yüksek lisans
danışmanlarının en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler ve enstitüye bildirir.

(3) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye
önerir. Tez danışmanı ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yöne-
tebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Doktora danışmanlarının; en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans prog-
ramında ders vermiş olmaları gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında, 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 birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri ilgili EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, öğretim
üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Üni-
versitede ilgili alanda öğretim elemanı bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan danışman
atanabilir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Danışman atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından
yürütülür.
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Derslere kayıt
MADDE 23 – (1) Danışman açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri,

öğrenci ile birlikte tespit eder ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Kayıtlı öğrenci sayısı, ilgili
EYK’ca önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, ilgili EYK kararı ile açılmayabilir
ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinir. Öğrenci, danışmanının uygun
bulması durumunda, alacağı dersleri, ilgili enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan
derslerden seçebilir. Ayrıca, danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili EYK’nın onayıyla, Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, tezli yüksek lisans öğrencileri ve yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en fazla iki, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en fazla dört ders seçilebilir.
Bu derslere, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa 16 ncı madde uyarınca muafiyet
verilir veya transfer edilir.

(2) Bir öğrencinin alacağı derslerin tezli yüksek lisans programında en çok iki, tezsiz
yüksek lisans programında ise en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşulu ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisans
düzeyindeki derslerden seçilebilir. 

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları ders-
lere, danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilir. Ancak, yapılacak ders silme işlemi
sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının 7 nci madde uyarınca belirlenen sayının altına düş-
mesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

Derslere devam
MADDE 24 – (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim eleman-

larınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarına
ilişkin esaslar ilgili EYK tarafından belirlenir.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı,

ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl
sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları ve
yarıyıl içi çalışmaları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağır-
lıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Jürilere yapılacak sözlü sunuşlar da dahil
olmak üzere, sanat alanlarında performans, sergi, resital, konser, temsil, gösteri gibi etkinlikler,
sözlü sınav ya da sunuş olarak değerlendirilebilir.

(2) Ders başarı notları, ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından ilgili müdürlüğe verilir
ve ilân edildikten sonra kesinleşir.

Ders başarı notları
MADDE 26 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğ-

rencilere öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir hakkını
kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak zorunda değildir. Harf notları,
katsayıları ve 100 puan üzerinden aralıkları şöyledir: 

Harf Notu Katsayısı Puanı
A 4,0 95-100
A- 3,7 90-94
B+ 3,3 85-89
B 3,0 80-84
B- 2,7 75-79
C+ 2,3 70-74
C 2,0 65-69
Y 0,0 -
P 0,0 -
Z 0,0 -
F1 0,0 0-64
F2 0,0 -
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(2) Notlarla ilgili diğer esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek

lisans programında en az (C), doktora/sanatta yeterlik programında en az (C+) alması gerekir.
b) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya ilgili EYK’ca bunlara eşdeğer

kabul edilen dersleri almak zorundadır.
c) (E) notu; 28 inci maddede belirtilen nedenlerle ders için gerekli çalışmaları tamam-

layamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur.
ç) (Y) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer Başkent Kredisi ol-

mayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
d) (Z) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer Başkent Kredisi ol-

mayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
e) (P) notu; Yüksek Lisans Tezi II ve Doktora Tezi IV çalışmalarını başarı ile sürdüren

öğrencilere verilir.
f) (F1) notu; derse devam ettiği halde başarısız olan, (F2) notu ise devamsızlık nedeniyle

o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir.
g) (Y), (Z) ve (P) notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 27 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itirazı olan bir öğ-

renci, bu itirazını, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak yapar. Ders sorumlusunun inceleme sonucu vereceği karar kesindir.
Yapılan başarı notu düzeltmeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yazı ile
ilgili müdürlüğe bildirilir.

(2) Ders sorumlusu, yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, ge-
rekli düzeltmeyi yaparak öğrencisini bilgilendirir. Bu düzeltme ilan edilen başarı notunda bir
değişiklik gerektiriyorsa, bu durum ve yapılması gereken değişiklik, ders sorumlusu tarafından
yazılı olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili müdürlüğe bildirilir. Ya-
pılan değişiklik müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Başarı notları, not ila-
nını izleyen yedi iş günü sonunda kesinlik kazanır ve değiştirilmez.

Mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) Üniversitece belirlenen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu

alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde, Başkent Üniversitesi Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca verilen veya onaylanan raporunu ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara gi-
remez, ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir yarıyılda beş hafta veya
daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılırlar.

(2) Öğrenciye, haklı ve geçerli bir nedeni olması ve talep etmesi halinde ilgili öğretim
elemanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile mazeret sınavına
girme hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının yapılışına ilişkin esaslar ilgili EYK’ca  belirlenir.

(3) Mazereti nedeniyle veya ders sorumlusunun eksik bulduğu bir uygulamalı çalışma-
sını tamamlayabilmesi için (E) notu alan öğrenci, notların ilânını izleyen on beş gün içinde,
mazeret sınavına girmek veya gerekli çalışmaları tamamlamak zorundadır. Öğrencinin maze-
retinin devam etmesi halinde, ilgili EYK’ca en fazla izleyen yarıyıl başına kadar bu sürenin
uzatılmasına karar verilebilir. On beş gün içerisinde birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan
veya yerine başka bir not verilmeyen “E” notları kendiliğinden “F1” veya “Z” notuna dönü-
şür.

Not ortalamalarının hesaplanması
MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS Kredisi, o dersin AKTS Kredisi ile öğ-

renciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(2) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS   Kredileri

toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS  Kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayı-
dır.
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(3) Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin
tümünden kazanılan AKTS Kredileri toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS Kredileri
toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

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

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleğiyle ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-
lanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 Başkent Kredisinden ve 90 AKTS Kre-
disinden az olmamak kaydıyla, en az 10 ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersinin Başkent Kredisi olmayıp, Y veya Z notu ile değerlendirilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak
üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan ve genel
not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dönem projesi
MADDE 32 – (1) Öğrenci dönem projesi dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak,

ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur. Dönem projesi ders sorumlusu, öğrencinin 22 nci
madde uyarınca atanan danışmanıdır. Öğrencinin dönem projesi konusu, öğrencinin eğilimleri
de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir ve ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca enstitüye bildirilir. Öğrenci, yarıyıl sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
ilan edilen tarihlerde projesini jüriye sözlü biçimde sunmak ve yazılı bir rapor vermek zorun-
dadır. Dönem projesinin değerlendirilme işlemi, sunuşu dinleyen ve yazılı raporu okuyan tezsiz
yüksek lisans dönem projesi sınavı jürisi tarafından yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından görevlendirilen, biri öğrencinin dönem projesi ders sorumlusu olmak üzere
üç asıl, bir yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde o programda ders
verebilecek niteliklere sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(3) Dönem projesi raporu, ilgili enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre ha-
zırlanır ve yazılır. Dönem projelerinin sunuş ve rapor teslim tarihleri, sınav tarihleriyle birlikte
ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği
ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim
yılı 60 AKTS Kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması
olmak üzere en az toplam 120 AKTS Kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasının
Başkent Kredisi olmayıp, Y veya Z notu ile değerlendirilir. 
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(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini
ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi
içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyi-
cilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan Başkent Kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen ve genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin tez konusu ve tezin önerilecek başlığı, öğrencinin eği-

limleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, da-
nışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca de-
ğerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirilir ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu
üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı ile yapılır.

Tez jürisi
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamla-

yarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, tez
jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Yüksek lisans
tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın  kararı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve
biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez sınavı
MADDE 37 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, ciltlenmemiş haliyle,
jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan
İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına
alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok doksan dakika sü-
relidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz.
İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili mü-
dürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci
kez toplanamayan jüriler hakkında ilgili EYK kararına göre işlem yapılır.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı en geç üç işgünü içinde, bir tuta-
nakla ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili müdürlüğe bildirilir.

(4) Azami süresinin sonunda olup tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç
ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu dü-
zeltme süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi ka-
bul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Üç aylık süre içinde tez sınavına girme-
yen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. 
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(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS

Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz
yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak
tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni
bir alana uygulama niteliklerinden en az birini kapsaması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS Kredisinden az olmamak ko-
şuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik süreci ve sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
en az 240 AKTS Kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 Başkent Kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS Kredisinden oluşur.

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini
ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi
içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyi-
cilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli Başkent Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın aza-
mi süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan, tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, Başkent Kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar veya doktora tezinde
başarılı olamayanların, talepleri halinde ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve ben-
zeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına
geçişi sağlanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlarla

doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrenciler, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladıklarında açılacak olan ilk
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan başa-
rısız sayılır. Yeterlik sınavlarının tarihleri ve sınavların değerlendirilme ilke ve esasları, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi üzerine müdürlüklerce belirlenir.
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(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, ilgili EYK’ca onay-
lanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile ko-
mite üyeleri değiştirilebilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik komitesince
önerilen ve ilgili EYK’ca kabul edilen en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik komitesi/jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla Müdürlüğe bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora progra-
mıyla ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik komitesi/jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı olan
bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders yükünün 1/3’ünü geçmemek
koşuluyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek bu ders-
leri başarmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışmalarıyla ilgili işlemlerin başlatılması için, faz-
ladan alacağı dersleri tamamlaması beklenmez.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca, gerekli AKTS kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, yüksek lisans prog-
ramına geçişi sağlanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK’ca kabul edilen bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma
sınavına alır. Sınav sonunda tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul,
düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler, danışmanın öne-
risi, tez izleme komitesi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili
EYK’nın kararıyla yapılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden itibaren yedi
iş günü içerisinde, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda
yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden
tez önerisi savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği ke-
silir.

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

Tez çalışması
MADDE 43 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde ve 38 inci maddede belirtilen
niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.  Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrenci bu ça-
lışmalarını komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince ba-
şarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bil-
dirilir ve bu karar, verilecek tez notuna esas oluşturur.

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

Doktora tez jürisi
MADDE 44 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte, tez jürisi
oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Doktora tez jürisi, da-
nışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Tez
jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman
olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez.
Tez sınavı
MADDE 45 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavına girebilmek için,
öğrencinin teziyle ilgili bir konuda tek başına veya başka araştırmacılar ile birlikte yaptığı en
az bir yayınının, EK’ca niteliği belirlenmiş dergilerden birinde basıma kabul edilmiş olması
ve son tez izleme komitesi toplantısında öğrencinin çalışmalarının başarılı bulunması gerekir.

(2) Öğrencinin tez sınavına alınabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunmuş
olması gerekir.

(3) Tez, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.

(4) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık ola-
rak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl
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üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir.
Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum
bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde
ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme,
ilgili EYK karar verir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Jüri kararı, en geç üç iş günü içinde bir tutanakla ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca müdürlüğe bildirilir.

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
(7) Azami süresinin sonunda olup tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç

altı ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu dü-
zeltme süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar tez sınavına girmeyen öğren-
cinin tezi reddedilmiş sayılır. 

(8) Lisans derecesine dayalı doktora programı öğrencilerinden tezde başarısız olanların,
talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer
koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişleri
sağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amaç ve kapsamı
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS Kredisinden az
olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS Kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az 42 Başkent Kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS Kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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 Başkent Kredili dersleri başarıyla tamamla-
manın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde Başkent Kredili derslerini başarıyla ta-
mamlayamayan ya da genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje
ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans prog-
ramına geçişi sağlanır.
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Tez, sergi veya proje çalışması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisi bir tez, sergi, proje, resital, konser veya

temsil çalışması yapmak zorundadır. Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tez yazma
kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

Sanatta yeterlik çalışması jürisi
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce öğrenci tezini ta-

mamlayarak danışmanına sunar. Danışman çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü
ile birlikte, sanatta yeterlik çalışması jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına bildirir. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, biri
öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl, en az biri Üni-
versite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez.
Sanatta yeterlik çalışması sınavı
MADDE 50 – (1) Öğrenci, 48 inci maddede belirtilen tezini veya yazılı belgesini, cilt-

lenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde alınan intihal raporu ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışması jürisi, çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav
dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle
katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet
edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı
için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün
içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak
işleme ilgili EYK karar verir.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, dü-
zeltme veya ret kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Azami süresinin sonunda olup sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı

verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu düzeltme
süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik
çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar
savunma sınavına girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik çalışması reddedilmiş sayılır. 

(6) Lisans derecesine dayalı sanatta yeterlik programı öğrencilerinden sanatta yeterlik
çalışmasında başarısız olanların talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek
lisans programına geçişleri sağlanır.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2020 – Sayı : 31222



DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinler, Mezuniyet ve Diplomalar

İzinli sayılma
MADDE 51 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi bir olanakla karşılaşan
öğrenciye, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili
EYK’nın kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar ta-
rihini izleyen yarıyıldan itibaren başlar. Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan
izin başvuruları için, o yarıyılda da izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını ye-
nilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin kayıt-
ları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yap-
tırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akade-
mik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından
intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğren-
cilik haklarından yararlanabilirler. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.
İzinli sayılan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sa-
yılır.

İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 52 – (1) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali ya da

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında, altı Başkent Kredisi karşılığı ücret
öderler. Bu ücreti ödemeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar as-
kıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğ-
renciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki
programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 54 – (1) Başkent Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan

tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz
yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(2) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora
veya sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili EYK’ca
karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, ens-
titünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda
kopyası ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde, ilgili enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez veya çalışmanın kaydedildiği yeterli sayıda CD,
b) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş

tez veri giriş formu ve izin belgesi,
c) Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu.
(3) İlgili EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşul-

ları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomalarını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye YÖK tarafından onaylanan sa-
nat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı son-
rasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
tezlerinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunul-
mak üzere, YÖK Başkanlığına gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Diğer hükümler
MADDE 56 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-

törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programa başvuru, kabul ve kayıt

işlemleri yönerge ile düzenlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,  ilgili
mevzuat hükümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Baş-

kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kayıtlı öğrencilerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

Kredi tanımları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birimlerin

ders kataloglarında belirtilen Krediler Başkent Kredisi, AKTS’ler AKTS Kredisi olarak tanım-
lanmış olur.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından iti-

baren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesinde ön lisans ve lisans

seviyesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakül-

teleri dışındaki fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürü-
tülen örgün ve yaygın ön lisans ve lisans eğitim-öğretim esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) AKTS Kredisi: Her bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre değerini,
c) Başkent Kredisi: Her bir dersin ders kataloğunda gösterilen ağırlıklı değerini,
ç) Birim: Başkent Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek

yüksekokullarını,
d) Dekan: Başkent Üniversitesi Fakülte Dekanını,
e) Ertelenmiş ders: Öğrencinin mevcut yarıyılından önceki yarıyıllarında almadığı veya

alamadığı dersi,
f) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı

Başkent Kredisi veya AKTS Kredisine sahip olan ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o
dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

g) GNO: Genel not ortalamasını,
ğ) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
h) Müdür: Başkent Üniversitesi devlet konservatuvarı, yüksekokul, meslek yüksekokulu

müdürünü,
ı) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birka-

çının başarılması koşulu aranan dersi,
j) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
k) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışındaki dersi,
l) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
m) Tekrarlanacak ders: Öğrencinin daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu için yeni-

den alması gereken dersi,
n) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

o) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
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ö) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
p) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş ve Kayıt

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Her akademik yılda Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjan-

ları, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca, Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversitenin birimlerine yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin

ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci (güz), ikinci taksiti
ise ikinci (bahar) yarıyılının başında, ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden önce öde-
nir.

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyeti-
nin belirlemiş olduğu gecikme faizi alınır.

(3) Öğrenim ücretini ödemeyen ve süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenci-
lerin kayıtları askıya alınır.

(4) Öğrenim ücreti, yaz öğretimi, ek sınavlar, tek ders sınavı ve özel öğrencilik ücret-
lerini kapsamaz. Bu tür ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilân edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise geçersiz kabul edilerek silinir. İstenilen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin
olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, aka-
demik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme ya-
pabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç
ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya
alınır ve kayda geldikleri akademik yılda geçerli olan  öğrenim ücretini ödemek koşulu ile yü-
rürlükteki ders programına ilgili birim yönetim kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Kayıt sildirme
MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına başvururlar.
(2) Kayıt sildirme işlemini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günlerinin sonuna

kadar yapan öğrenciye öğrenim ücretinin %90’ı, derslerin başlangıcının birinci haftasının so-
nuna kadar yapan öğrenciye %75’i, ikinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %50’si
iade edilir. İkinci haftadan sonraki kayıt sildirme işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dili ve İngilizce Hazırlık

Eğitim-öğretim dili
MADDE 12 – (1) Kısmen veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm

ve programlar dışında, Üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Öğretim dili tamamen Türkçe
olan programlarda, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bazı seçmeli dersler
bir yabancı dilde yapılabilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklar izle-
nebilir; ödev, proje ve raporların yabancı dille hazırlanması istenebilir.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm ve programlara kayıt yaptırıp yabancı dil
hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca, Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler.
Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğren-
ciler kayıtlı bulundukları programa devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler ister-
lerse yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Öğretim dili kısmen veya tamamen bir yabancı dilde olan bölüm veya program öğ-
rencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi uyarınca Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler
ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler kayıtlı bulundukları programa
devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi
tutulurlar.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz

ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört
haftadan oluşur.

(2) Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
en az yedi hafta süreyle yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yöner-
geyle düzenlenir. Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Fakülte, Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokulların eğitim-öğretim süreleri dört yıl
(sekiz yarıyıl), meslek yüksekokullarının iki yıldır (dört yarıyıl). Bu sürelere yabancı dil hazırlık
eğitiminde geçen süreler dahil değildir.

Öğretim programları ve dersler
MADDE 14 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler (staj, klinik

çalışması, saha uygulaması, bitirme projesi ve benzeri dahil); bunların hangi yarıyıllarda açı-
lacağı ve haftada kaçar saat işleneceği; bu saatlerin ne kadarının kuramsal anlatıma, ne kada-
rının uygulamaya ayrılacağı; derslerin Başkent Kredisi ve AKTS Kredisi; zorunlu mu seçmeli
mi oldukları; varsa ön koşulları, ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından, o bölüm veya
programın bağlı bulunduğu birime teklif edilir. İlgili birim kurulunca uygun görülen teklifler,
Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı usul
uygulanır.

(2) Gerektiğinde, ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim
kurulunun kararı ile bazı dersler her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Yaz öğretiminde hangi derslerin açılacağı, her yaz öğretimi dönemi öncesinde, ilgili
bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile belirle-
nerek, yaz öğretimi akademik takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

(4) Öğretim programında staj veya kurum dışı mesleki uygulamaya da yer verilmesi
durumunda, öğrencilerin kaç kez ve ne zamanlarda staj veya kurum dışı uygulama yapacakları,
süreleri, nitelikleri ve değerlendirilmeleri gibi hususlar, ilgili birim kurullarınca onaylanan staj
yönergelerinde açıklanır.
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(5) Çift anadal ve yan dal programlarının açılışı, bu programlara öğrenci kabulü ve
programların yürütülüşü, Başkent Üniversitesi Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi ve Baş-
kent Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi uyarınca gerçekleştirilir.

Ders yükü
MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS Kredisidir.

Öğrenci, hazırlık hariç Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl dışında, danışmanının onayı ile
yarıyıl başına en fazla 40 AKTS Kredisi ders alabilir ve GNO’su en az 2,50 veya üzeri olan
öğrenciler için ders yükü en çok 45 AKTS Kredisine kadar artırılabilir. Bir öğrenci, danışma-
nının onayı ile 30 AKTS Kredilik ders yükünün altında ders alabilir.

Ders alma ve ders ekleme-silme
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri danışmanlarının onayı ile her yarıyıl

başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Ders kaydını öngörülen
tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler, ders ekle-sil süresi bitimine kadar ve ancak mazeret-
lerinin Rektörlük tarafından kabul edilmesi halinde kayıt yaptırabilirler. Bu sürenin aşılması
durumunda, öğrenci o yarıyıl ders alamaz ve kaydı askıya alınır.

(2) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan derslere
kayıt yaptırılamaz.

(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız oldukları ve ertelenmiş
olan dersleri öncelikle almaları gerekir.

(4) Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için, ilişkilendirilen ders veya derslerin önceden
alınmış bulunulması ve bu derslerden F1 veya F2 notu alınmamış olması gerekir.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süreleri içinde, danışmanlarının
onayı ile aldıkları derslerden bir ya da birkaçını üzerlerinden silebilir ya da aldıkları derslerin
arasına yeni dersler ekleyebilirler. Ancak bu işlemlerin ve sonuçlarının, bu maddede ve 15 inci
maddede yer alan hükümlerle çelişmemesi gerekir.

(6) Danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının uygun görmesi halinde öğ-
renciler, kendi öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin Başkent Kredisi veya
AKTS Kredisi toplamının %10’unu aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer birimlerinde açı-
lan dersleri seçmeli ders olarak alabilirler.

Derslere devam
MADDE 17 – (1) Derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca

uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğren-
ciler, o derste başarısız olmuş sayılır ve kendilerine F2 notu verilir. Devamsızlık sınırları ile
öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, ilgili birim yönetim ku-
rullarınca belirlenir.

(2) Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, klinik ve saha
uygulaması olan dersler dışındaki derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler nor-
mal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri (ödev, proje, kısa sınav,
uygulama, işyeri uygulaması, atölye, tasarım stüdyosu, laboratuvar ve benzeri) yerine getirmek
zorundadırlar. Birimler F1 notu aldığı halde devam zorunluluğu aranacak derslerini ilgili birim
kurulu kararı ve Senato onayı ile ayrıca belirleyebilirler.

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, her yarıyıl sonunda da

bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı, önceden haberli ya da habersiz, kısa yazılı sı-
navlar yapabilir; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendire-
bilir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir.
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(2) Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile
derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. İlgili öğretim elemanı tarafından ağırlıklar be-
lirlenerek, derslerin başlamasını izleyen ilk iki hafta içinde bölüm veya program başkanlığına
ve öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on gün içerisinde, yarıyıl sonu sınavları
ise akademik takvimde belirtilen notların ilan tarihinden en geç bir gün önce ilan edilir. Öğretim
elemanları, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yüküm-
lüdür.

(4) Bu Yönetmelikte açıklanan biçimde rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya
ilgili öğretim elemanı ve bölüm ya da program başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir
zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler, talep etmeleri halinde, mazeret sınavına girebi-
lirler. Mazeret sınavları, yalnızca ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için talep edilebilir. Ma-
zeret sınavlarının uygulanış ilkelerini ilgili birim yönetim kurulları belirler.

(5) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim ele-
manı ile sınav kağıtlarını da inceleyerek, çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını de-
vam ettiren ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını ilgili
bölüm veya program başkanlığına, sınav sonuçlarının veya başarı notlarının ilanını takip eden
ilk iş günü içinde, yazılı olarak iletirler. İtirazlar, ilgili bölüm veya program başkanlığınca gö-
revlendirilen ve biri ilgili öğretim elemanı olan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenerek,
başvuruyu takip eden iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği formu
ile durum ilgili bölüm veya program başkanlığına iletilir. Verdiği başarı notunda hata olduğunu
belirlemesi durumunda, ilgili öğretim elemanı da, dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli
düzeltmeyi yapar. Doldurulan formlar, ilgili birim yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sı-
navda “0” (sıfır) verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

(7) İlgili birimler tarafından gerekli görülmesi halinde sınavlar dahil tüm eğitim-öğretim
faaliyetleri hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Notlar
MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğ-

rencilere öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir hakkını
kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak zorunda değildir. Harf notları,
katsayıları ve 100 puan üzerinden aralıkları şöyledir:

Harf Notu Katsayısı Puanı
A 4,0 95-100
A- 3,7 90-94
B+ 3,3 85-89
B 3,0 80-84
B- 2,7 75-79
C+ 2,3 70-74
C 2,0 65-69
C- 1,7 60-64
D+ 1,3 55-59
D 1,0 50-54
Y 0,0 -
Z 0,0 -
S 0,0 -
F1 0,0 0-49
F2 0,0 -
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(2) Bir derste uygulamalı çalışması eksik bulunan veya mazeret sınavına gireceği için
başarı notu, not verme süresi içinde takdir edilememiş olan öğrencilere “E” notu verilir. “E”
notu alan öğrenci, notların ilanını izleyen en geç on gün içinde, varsa eksik çalışmalarını ta-
mamlayarak, mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, ilgili birim yönetim
kurulu tarafından verilir. On beş gün içerisinde birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan
veya yerine başka bir not verilmeyen “E” notları kendiliğinden “F1” veya “Z” notuna dönü-
şür.

(3) Akademik yarıyıl takvimi dışında yapılan staj ya da uygulama dersleri için “S” notu
verilebilir. Bu not izleyen akademik yarıyılın en geç ders kayıt gününden bir gün öncesine
kadar birim yönetim kurulu kararı ile başarı notlarından birine dönüştürülür. Ders kayıtlarından
önce birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen “S”
notları kendiliğinden “Z” veya “F1” notuna dönüşür.

(4) “Y” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(5) “Z” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
(6) “Y”, “Z” ve “S” notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.
Ders muafiyetleri
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin ilgili bölüme kaydolmadan önce herhangi bir yük-

seköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin muafiyet işlemleri, Başkent Üni-
versitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yürütülür.

Not ortalamalarının hesabı
MADDE 21 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS Kredisi; o dersin AKTS Kredisi ile öğ-

renciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(2) YNO; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS Kredilerinin toplamının,

kayıt olunan derslerin AKTS Kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
(3) GNO; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden ka-

zanılan AKTS Kredilerinin toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS Kredileri toplamına
bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

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

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.
Öğrencilerin başarı durumları
MADDE 22 – (1) YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi bulun-

mayan öğrenci başarılı öğrencidir. YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi
bulunan, YNO’su 2,00 veya üstü olup GNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su 2,00 veya üstü
olup YNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su ve YNO’su 1,99 ve altında olan öğrenci başarısız
öğrencidir.

(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GNO’su 1,80’den daha
düşük olan öğrencinin; derslerin ön koşullarının sağlanması şartıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk Dili, Seçmeli Güzel Sanatlar, Bilgisayar Okuryazarlığı, Üniversite Hayatına Giriş,
Staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç, daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GNO’sunu
en az 1,80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, GNO’larını belirtilen düzeye çıkar-
tıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar
öğretim süresinden sayılır.

(3) YNO’su ve GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00
arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
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Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) “F1” ve “F2” notları, öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gös-

terir. “F1” derse devam ettiği halde başarısız olan, “F2” ise devamsızlık nedeniyle o dersten
başarısız sayılan öğrencilere verilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler yarıyıl
sonu sınavına giremezler. “F1” veya “F2” notu alan öğrenciler, o dersi, izleyen yarıyıllarda ön-
celikle tekrarlarlar. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders veya programdan çıkarılan ders
ise, bu dersler yerine öğrencilere ilgili birim yönetim kurullarının uygun gördüğü bir eşdeğer
ders verilir. GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken
derslere ek olarak, daha önce aldıkları dersleri, 15 inci maddede belirlenen sınırlar çerçevesinde
tekrarlayabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları

programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına 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 içinde tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli
uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bi-
timinde kayıtlı oldukları programın derslerinden hiç alınmamış dersi bulunan öğrencilerin Üni-
versite ile ilişikleri kesilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Ku-
rulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik
hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları ders-
lerden, Eylül ayında birer hafta ara ile açılan “Ek Sınavlar 1” ve “Ek Sınavlar 2” sınavlarına
girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniver-
site ile ilişikleri kesilir.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen
bu öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.
Üniversiteden ilişiği kesilen bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl
itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak
için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe
olan programlarından birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar
MADDE 25 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse

indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan ba-
şarısız ders sayısını beş derse kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler
için dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları derslerin
sınavlarına girerler.
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(2) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not
ortalamaları 2,00’dan az olduğu için uzatmalı duruma gelmiş öğrencilere, not ortalamalarını
yükseltmek üzere, yüz yüze eğitim öğretimi zorunlu olan dersler dışındaki diledikleri dersle-
rinden ek sınavlara girebilmeleri için sınırsız ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, iste-
dikleri derse özel öğrenci olarak kayıt olup derse katılırlar, bu dersteki yarıyıl başarı notu ek
sınav notu olarak değerlendirilir.

(3) Uzatmalı öğrencinin sınava gireceği ders uygulamalı veya laboratuvarlı bir ders
veya staj, proje, bitirme projesi gibi yarıyıl içi zorunlu yüz yüze yönleri olan bir ders ise, öğrenci
bu derslere özel öğrenci olarak kayıt olur ve aldığı not yarıyıl başarı notu olarak değerlendirilir.
Sınavlara girecek uzatmalı öğrencinin hangi derslere özel öğrenci olarak katılacağına, program
veya bölüm başkanlığının önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Uzatmalı öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına, dersin bütünleme sınavı ya-
pılacak ise bütünleme sınavına veya ilgili dersler yaz öğretiminde açılmış ise yaz öğretimi sonu
sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer.

(5) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınav-
lara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen özel öğrencilik veya sınav ücretini öderler.

(6) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir
yazılı başvurularını Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vermeleri gerekir.

(7) Azami sürelerini doldurmamış olan öğrenciler, 30 uncu maddede belirtilen mezu-
niyet koşullarının sadece bir derse bağlı olarak sağlanabiliyor olması durumunda, bir dersten
tek ders sınavına girebilirler. Ancak, hiç alınmamış veya F2 notu alınmış dersler, tasarım, stüd-
yo, laboratuvar, staj, uygulamalı ders, projeli dersler ile bitirme projeleri için tek ders sınav
hakkı verilmez. Tek ders sınavları Güz, Bahar yarıyılları sonunda ve yaz öğretiminden sonra
olmak üzere yılda 3 kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınav ücreti
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlişik kesme
MADDE 26 – (1) 25 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-

zanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süre-

since hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği
kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzinler ve İzinli Sayılma

İzinler ve izinli sayılma
MADDE 27 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, bölüm veya program baş-

kanlıklarına başvurarak bir yarıyıl izin isteyebilirler. İzinler, yabancı dil hazırlık eğitimindeki
öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü de alınarak, ilgili birim yö-
netim kurulu kararı ile verilir ve Rektörlüğe bildirilir. İzinli sayılma talepleri, ilgili birim tara-
fından öğrencinin başvurusundan itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır. İzinler her
defasında en çok bir, tüm öğretim süresinde ön lisans öğrencilerine toplam iki yarıyıl, lisans
öğrencilerine toplam dört yarıyıl verilebilir. İzinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır.
İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar ya-
pılır.
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(2) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kal-
dıkları yerden devam ederler.

Hastalıklar

MADDE 28 – (1) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve
Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu
alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu ilgili bölüm veya program baş-
kanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez,
ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız
bulunduğu süreler içinde sayılır. Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu
olan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl izinli sayılırlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-
lükleri devam eder. İzinli sayılan yarıyılın ücreti, o yarıyıl için öğrenim ücretinin %50’sidir.
Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen hastalıklar nedeniyle yapılan izin talepleri hariç,
ders ekle-sil süresinin son gününden sonra yapılan izin başvurularında, o yarıyıl için öğrenim
ücretinin tamamı ödenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Diplomalar

Diploma verilme şartı

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış
ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış ve diğer yükümlülüklerini yerine
getirmiş olmak.

b) Tüm derslerden en az “D” veya “Y” notu almış olmak.
c) Ön lisans programları için en az 120, lisans programları için en az 240, eğitim süresi

beş yıl olan programlar için en az 300 AKTS Kredisini tamamlamış olmak.
ç) En az 2,00 GNO’ya sahip olmak.
Ön lisans diploması

MADDE 31 – (1) Dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön
lisans diploması verilir. Ayrıca, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere,
ilk dört yarıyıl derslerini en az 2,00 GNO ile tamamlamış olmaları ve ilk dört yarıyıl derslerin-
den en az “D” veya “Y” notu almış olmaları koşuluyla, ön lisans diploması ve diploma eki ve-
rilir. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya meslek yük-
sekokullarına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre
yapılır.

Lisans diploması

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun asgari sekiz yarıyıllık bir prog-
ramı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır.
Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile ikinci, uzaktan, yaygın, açık ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.
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Değişim programları
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-
çevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.

(2) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci de-
ğişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı
dersler bölüm veya program ERASMUS koordinatörü tarafından önerilir ve ilgili bölüm veya
program başkanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü programın
derslerinden birine eşdeğer olan ders varsa, bu ders, söz konusu eşdeğer ders ile birlikte; eşdeğer
ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS Kredisi ile birlikte not döküm
belgesine işlenir.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm belgesine iş-
lenir.

(4) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Başkent Üniversitesine gelen öğrencilere,
aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği anlaşmalarla
belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Baş-

kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Kayıtlı öğrencilerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarıyla Üniversitede

kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibarıyla
başlar.

(2) 2012-2013 ve daha önceki eğitim-öğretim yıllarında Üniversitenin alan öğretmenliği
programlarına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri beş yıl (on yarıyıl)’dır.

(3) 2020-2021 Akademik yılı güz yarıyılından önce kayıt olan öğrencilerin yarıyıl ve
genel not ortalaması hesaplamaları, 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin
21 inci maddesine göre yapılır.

Kredi tanımları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birimlerin

ders kataloglarında belirtilen Krediler Başkent Kredisi, AKTS’ler AKTS Kredisi olarak tanım-
lanmış olur.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından iti-

baren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi zorunlu ve isteğe

bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim programlarının uygulanması ve sınavla-
rını, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin gerçekleştirilmesi ve sınavlarını, Yabancı Diller Yük-
sekokulu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sınavlar ile sertifika programlarını, ya-
bancı dil kursları ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile sınav ve kurslara katılan bireylere
yönelik yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 5 inci maddesinin (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri, 14/10/1983 tarihli ve 2923
sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğ-
renilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğ-
retim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) BUÜDS: Bursa Uludağ Üniversitesi Merkezi Yabancı Dil Yeterlik sınavını,
b) CAE: Cambridge Advanced English sınavını,
c) DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française sınavını,
ç) Düzey: Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesine göre öğrencinin başarısıyla ilgili duru-

munu,
d) IELTS: International English Language Testing System sınavını,
e) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe

olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
f) Goethe Zertifikat: Goethe Enstitüsü sertifika sınavını,  
g) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

% 30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,
ğ) Muafiyet/seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olup ol-

madığını ve hazırlık eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavını,
h) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ı) ÖSD: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch sınavını,
i) PTE Academic: Pearson Test of English sınavını,
j) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
l) TELC: The European Langauge Certificates sınavını,
m) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache sınavını,
n) TOEFL: Test of English as Foreign Language sınavını,
o) TOEIC: Test of English for International Communication sınavını,
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ö) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çer-
çeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve
öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

p) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
r) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,
ş) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine

sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavını,
u) Yüksekokul: Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ü) Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu: Öğrencilerin yabancı dil dersleri

ile ilgili muafiyetleri, intibakları ve sınav itirazları ile ilgili karar veren kurulu,
v) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu, 
y) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
z) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Avrupa Ortak Dil Çerçeve

Kriterlerinde öngörülen, yabancı dilin temel kuralları ile sözlü ve yazılı anlama-anlatma yön-
temlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, sosyal ve
akademik yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu ve isteğe bağlı olarak bu

Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu her
akademik yıl öncesinde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlık eğitimi ile ilgili tüm
usul ve esasları belirler ve duyurur. 

(2) Yönetim Kurulu hazırlık eğitimini koordine etmek üzere ilgili yabancı dillerde ko-
ordinatörler görevlendirebilir. Arapça hazırlık sınıflarının koordinasyonunu yürütmek üzere
İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından birisi koordinatör olarak görevlendirilebilir. 

Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı
MADDE 7 – (1) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı; eğitim-öğretim yılı başlan-

gıcında Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam
edecek öğrencilerin yabancı dildeki bilgi ve beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla, yazılı
ve/veya sözlü olarak tek veya çok aşamalı yapılır. Bu sınavın usul ve esasları Yüksekokul Ku-
rulu tarafından her akademik yıl öncesinde belirlenir ve duyurulur. Hazırlık sınıfından muafiyet
için öğrencilerin sınav bölümlerinin her birisinden en az %60 oranında başarı sağlaması gerekir. 

(2) Muafiyet/seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin;
a) Zorunlu hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,
b) Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceği, 
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

uyarınca okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı belirlenir. 
(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından muaftır:
a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
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b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavların
birinden, sınavı yapan ilgili kurumlar ya da Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçer-
lilik süresi dikkate alınarak, aşağıdaki tablolarda belirtilen asgari puanı ya da eşdeğerini alan-
lar.

(5) Hazırlık eğitimini başka bir yükseköğretim kurumunda başarı ile tamamlayan ve/ve-
ya ilgili kurumun hazırlık muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları
tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde Yüksekokula muafiyet için dilekçe ile başvurmaları gerekir.
İlgili öğrencilerin muafiyetlerine Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonunun önerisi
doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Hazırlık sınıfına kayıt
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin

düzenleyeceği usul ve esaslar ile ilan edilen takvime göre kayıt olmak veya kayıt yenilemek
zorundadırlar.

(2) Yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya
dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de bu Yönetmelik şartları aranır.
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(3) Çift anadal veya yandal programına başvuran öğrenciler, Yüksekokul tarafından
yapılan muafiyet/seviye tespit sınavında başarılı olmak veya eşdeğerliği kabul edilen ulusal
veya uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen düzeyde puana sahip
olduğunu belgelemek zorundadırlar. Bu öğrencilerin hangi yabancı dil sınavlarına katılabile-
cekleri akademik takvimde belirtilir. 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimine devam ederken Üniversite-
nin zorunlu hazırlık sınıfı olan bir programa geçiş yapan öğrencilerin hazırlık eğitimlerinin ta-
nınmasına ve intibakına Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu tarafından karar ve-
rilir. Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonunun kararı doğrultusunda bu öğrencilere bir seviye
tespit sınavı uygulanabilir ve bu sınav sonucuna göre uygun seviyeye yerleştirilirler. Uygun
seviye bulunmaması durumunda ilgili öğrenciler ancak bir sonraki güz yarıyılı itibarıyla ha-
zırlık eğitimine başlayabilirler.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimi almadan Üniversitenin zorunlu
hazırlık sınıfı olan bir programa akademik yıl devam ederken geçiş yapan öğrenciler, yapılacak
seviye tespit sınav sonucuna göre uygun seviyeye yerleştirilirler. Uygun seviye bulunmaması
durumunda bu öğrenciler ancak bir sonraki güz yarıyılı itibarıyla hazırlık eğitimine başlayabi-
lirler.

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı akademik takvimi, Yönetim Kurulunun öne-

risi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir. Yönetim Kurulu farklı yabancı diller için
farklı akademik takvimler önerebilir.

Yabancı dil ile öğretim ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması
MADDE 10 – (1) Üniversitede önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda Senato

kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri veri-
lebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına karar verebilir.

(3) Bir programda yabancı dille eğitim verilebilmesi veya hazırlık sınıfı açılabilmesi
için;

a) En fazla otuz öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin
yeterli düzeyde işitsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,

b) Yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut ol-
ması,

c) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilmesi için her 30 öğrenci için ilgili dilde
en az bir yabancı dil öğretim elemanının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre atamasının yapılmış olması,

gerekir.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine dair eğitim-öğretim planları her yabancı dil için

ayrı ayrı olmak üzere akademik yıl öncesinde Yüksekokul Kurulu teklifi üzerine Senato tara-
fından kararlaştırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi en çok dört yarıyıldır. Öğrenciler, dü-

zeylerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi alırlar.  
(2) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından başarılı olanlar, bu sınavdan muaf

olanlar ile hazırlık sınıfına devam edip Yüksekokul Kurulu tarafından akademik yıl öncesinde
belirlenip ilan edilen seviyeyi başarı ile tamamlayanlar veya yılsonunda yapılan yeterlik sına-
vında başarılı olan öğrenciler önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam et-
meye hak kazanırlar.
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Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimi 
MADDE 12 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda ha-

zırlık sınıfı uygulanması zorunludur. Hazırlık sınıfından muaf olanlar haricindeki önlisans,
lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler hazırlık sınıfına devam et-
mekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden,
Senatonun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla Yönetim Kurulunun kararı ile devam
mecburiyeti aranmaz.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha ha-
zırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek Yük-
sekokulun tekrar öğrencileri için yaptığı yabancı dil sınavından başarılı olduğunu veya Senato
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarında belirlenen düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, yabancı
dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(3) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve li-
sansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ha-
zırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri Üni-
versitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğren-
ciler talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla,
öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan
taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine
yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda Senato kararı
ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kon-
tenjanları her akademik yılbaşında Yüksekokulun imkânları doğrultusunda Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için başvuruda bu-
lunan öğrencilerin sayısı o yıl için, Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde ol-
duğu takdirde söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, o seneki
Yükseköğretime Geçiş Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenir. İsteğe
bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamasalar
dahi, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ve-
rilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan program-
larda meslekî yabancı dil dersleri önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin
yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir.

(5) Hazırlık sınıfı öğretiminde bazı dersler Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve
esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan öğretim şeklinde yü-
rütülebilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden

başlayacakları, muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

(2) Muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi
temel alınarak açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir:

a) Başlangıç-temel düzey.
b) Orta-altı düzey.
c) Orta düzey.
ç) Orta-üstü düzey.
d) İleri düzey.
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(3) Bir öğrencinin intibakı, Yönetim Kurulunun kararıyla eğitim-öğretim başladıktan
sonra ilk iki hafta içindeki başarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna yapıla-
bilir.

(4) Hazırlık sınıfında öğrenciler kayıtlı oldukları programların veya öğrenim gördükleri
yabancı dilin gereklilikleri doğrultusunda gruplandırılabilir. Bu gruplara, Yüksekokul Kurulu
kararıyla farklı eğitim-öğretim programları uygulanabilir.

(5) Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz öğretimi açılabilir. Yaz
öğretimine sadece Yüksekokul Kurulunun belirlediği düzeyde olan ve devam koşulunu sağla-
yan öğrenciler katılabilirler. Yaz öğretiminde uygulanacak usul ve esaslar her akademik yıl ön-
cesinde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıfına katılan öğrenciler uygulanan öğretim planına göre

almaları gereken derslerin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Hazırlık eğitiminin modüllere
bölündüğü durumlarda, her modül için %80’lik devam mecburiyeti aranır. Sağlık nedeniyle
alınan raporlar veya öngörülmeyen mazeretler devamsızlıktan düşülmez. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ken-
di bölümlerinde/programlarında eğitime başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler. İlk yılın
sonunda devam koşulunu sağlayan ancak başarısız olan tekrar öğrencilerinde devam koşulu
aranmaz.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı ya da başarısız
olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, kazandıkları bölüme/programa
devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmeyen öğ-
renciler, yeterlik sınavlarına alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

İzinler
MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları,

24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı süresince yapılacak sınav, ödev ve ders dışı ilave ça-

lışma türleri, tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları akademik yıl başlamadan Yük-
sekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Hazırlık eğitiminin modüllere bölündüğü durumlarda, devam ettikleri modülde %60
oranında başarı sağlayanlar bir üst modüle devam ederler. Başarısız olan öğrenciler ilgili mo-
dülü tekrar ederler.

(3) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eği-
timinden başarılı sayılırlar:

a) Yüksekokul Kurulunun akademik yıl öncesinde ilgili yabancı dilin gereksinimleri
doğrultusunda belirleyip duyuracağı başarı düzeyini sağlayan öğrenciler.

b) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanarak yapılan sı-
navda başarılı olan öğrenciler.

c) Yüksekokul tarafından yapılan muafiyet/seviye tespit sınavından veya bu Yönetme-
likte belirtilen eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan gerekli asgari
puanı alan öğrenciler.   

Düzey sonu veya ara sınavlar
MADDE 17 – (1) Düzey sonu veya ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edin-

dikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak çok oturumlu, yazılı ve sözlü olarak uygulanır. 
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Kısa süreli sınav
MADDE 18 – (1) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi

teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak yapılır.
Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar
MADDE 19 – (1) Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar; öğrencilerin sınıf ortamında edin-

dikleri bilgi ve becerilerini, sosyal ve akademik ortamlarda kullanabilme ve geliştirebilmelerini
teşvik edici nitelikteki çalışmalarından oluşur. Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar Yüksekokul
Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya
uzaktan öğretim ile yapılabilir.

Yeterlilik sınavı
MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerden iki yarıyılın genel başarı notu

ortalaması 60 ve üzerinde olanlar, devam koşulunu da sağlamak şartıyla ikinci yarıyılın sonunda
yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın
başarı not ortalamasının % 50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun % 50’sinin toplamından
oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortala-
masının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. 

(2) Hazırlık eğitiminin modüllere bölündüğü durumlarda öğrencilerin yılsonu başarı
notu, Yüksekokul Kurulu tarafından akademik yıl başlangıcında belirlenip ilan edilen modülün
not ortalamasının % 50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun % 50’sinin toplamından oluşur.
Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının
100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. 

(3) Yeterlik sınavı; hazırlık sınıfına devam eden ve Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili
yabancı dillere göre belirlenen başarı koşulunu sağlayan öğrenciler için bahar yarıyılı ve yaz
öğretimi sonunda yapılır. Yeterlik sınavı tek bir sınav veya ayrı ayrı sınavlar halinde yazılı
ve/veya sözlü olarak uygulanabilir.

(4) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencilere
bütünleme sınav hakkı tanınır. 

(5) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için ise güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik
sınavında öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalaması dikkate alınmadan % 60 başarı
koşulu aranır.

Mazeret sınavı
MADDE 21 – (1) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden

dolayı sınavlara giremeyen öğrenciler için her yarıyılın sonunda mazeret ara sınavları yapılır.
Mazeret sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kısa süreli sınavlara, muafiyet/se-
viye tespit sınavına, yeterlik ve bütünleme sınavlarına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı
hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Sınavlarda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçla-

rının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle başvururlar. Muafiyet ve Sınav İtiraz
Komisyonu tarafından incelenen dilekçeler Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Mesleki Yabancı Dil Dersleri

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 23 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

renciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince Yabancı
Dil I ve II derslerini almak zorundadırlar. Öğrenciye Türkiye’de orta öğretimde aldığı yabancı
dilin haricindeki bir yabancı dil eğitimi ancak öğrencinin kendi isteğine bağlı olarak verile-
bilir.
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Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 24 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

Yüksekokul tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve
üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin
notu; Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre harf no-
tuna çevrilir ve bu not, her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir.

(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş
öğrencilerin muafiyetine, Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu tarafından karar
verilir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu
derslerden muaf olurlar.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 25 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Yö-

netim Kurulunun teklifi ile Rektörlük tarafından görevlendirilir.
(2) Derslerin yürütülmesinden dersin verildiği ilgili birim yönetimi sorumludur.
(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara

göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan öğretim yöntemi ile verilebilir. 
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı
MADDE 26 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin müfredatı, Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenir ve görevlendirilen öğretim elemanlarına bildirilir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 27 – (1) Sınavlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultu-

sunda akademik takvimde öngörülen tarihlerde görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yü-
rütülür.

Mesleki yabancı dil dersleri
MADDE 28 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan zorunlu

ve seçmeli mesleki yabancı dil dersleri ilgili birimin talebi üzerine Yüksekokul Kurulu tara-
fından belirlenen müfredat doğrultusunda ilgili birime görevlendirilen öğretim elemanı tara-
fından yürütülür. Bu derslerin yürütülmesinde ortak zorunlu yabancı dil dersleri hükümleri ge-
çerlidir.

Uluslararası ortak önlisans/lisans hazırlık programları
MADDE 29 – (1) Uluslararası ortak önlisans/lisans programına kabul edilen öğrenci-

lerin hazırlık eğitimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzunda belirtilen koşullar
çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Merkezi Sınavlar

Merkezi yabancı dil yeterlik sınavı 
MADDE 30 – (1) BUÜDS, her eğitim-öğretim yılında, başvuranların yabancı dil sevi-

yelerini belirlemek amacı ile Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yılda en çok
dört kez yapılır. Sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) BUÜDS sınav ücreti, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Döner Sermaye
İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 31 – (1) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı,

Erasmus, Mevlana, Secondos ve benzeri değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim
görecek öğrencilere yönelik olarak, her eğitim-öğretim yılında Almanca, Arapça, Fransızca ve
İngilizce dillerinde yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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(2) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınav sonuçları ile yabancı
dil kurs sınav sonuçları eşdeğerliliği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir ve Senato tarafın-
dan belirlenir. 

(3) Değişim programlarının sınav ücreti, Yüksekokulun teklifi üzerine Üniversite Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav ücreti, ilgili birim tarafından Yabancı Diller
Yüksekokulunun Döner Sermaye hesabına yatırılır.

(4) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı Yüksekokul Ku-
rulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulunda Uluslararası Sınav Merkezleriyle Ortaklaşa 

Yürütülen Sınavlar ve Sertifika Programları

Uluslararası sınavlar ve sertifika programları
MADDE 32 – (1) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları her eği-

tim-öğretim yılında Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yabancı dil sınav merkezleriyle
yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.

(2) Sınav tarihleri Yüksekokul ve ilgili sınav merkezi tarafından ortaklaşa belirlenir.
(3) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil öğretimi sertifika programları, ilgili mer-

kezler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulunda Yürütülen Dil Kursları

Yabancı dil kursları
MADDE 33 – (1) Yabancı dil kursları; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde

düzenlenir. 
(2) Üniversite ve diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans

ve lisansüstü öğrencilere yönelik dil seviyelerini ilerletebilecekleri genel yabancı dil kursları,
alana özgü yabancı dil kursları ile ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlık dil kursları dü-
zenlenir.

(3) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla iş birliği yaparak talepler doğrul-
tusunda halka açık çeşitli yabancı dil kursları düzenlenir.

(4) Yabancı dil kursları Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenir ve kursları başarı
ile bitirenlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seviyelerine uygun sertifika verilir.

(5) Yabancı dil kurs sınav sonuçları ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı
dil sınavlarının eşdeğerliliği Yönetim Kurulu teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(6) Yabancı dil kurs ücretleri, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Döner Ser-
maye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Kariyer rehberi ve danışmanı: Merkezde görev alan kariyer rehber ve danışmanlarını, 
c) Merkez (GÜKAR): Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,  
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite adaylarına, Gümüşhane Üniversitesi ön
lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrencilere, mezunlara ve yöredeki in-
sanlara; yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ve kariyerleri ile ilgili bilimsel, mesleki ve
eğitsel çalışmalar sağlamak, onlara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını ar-

tırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik strate-
jilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan
önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak. 
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b) Üniversite adaylarına, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve per-

soneline kariyer planlama ve geliştirme amaçlı etkinlikler, danışmanlıklar, fuarlar, kariyer gün-

leri, eğitimler, geziler ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunları aylık, üç aylık, altı aylık

ve yıllık planlar dahilinde yapmak. 

c) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve personeline yönelik, kariyer gelişimlerine

katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faali-

yetlerini ve tanıtım toplantılarını, fuarları, gerektiğinde Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek. 

ç) Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve tekniklerin uy-

gulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak. 

d) Öğrencilerin ve akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programları ve

burslar ile lisansüstü programları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak. 

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri

ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak. 

f) Üniversitenin öğrencileri ve mezunları için staj ve iş ilanlarının bir arada görülebile-

ceği bir ilan havuzu oluşturmak. 

g) Üniversitenin mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun

bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak. 

ğ) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil top-

lum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri

gerçekleştirerek ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

h) İş ve staj imkânlarını araştırarak derlenen bilgileri paylaşmak, yönlendirmek ve ka-

riyer fırsatları konusunda firmalar ile öğrencileri ve mezunları buluşturacak etkinlikler düzen-

lemek. 

ı) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da

Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum

ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen stajyerlik, deneyimsel öğrenme ve iş

arama desteklerini sağlayacak bir veri tabanı oluşturmak. 

i) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı

ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak. 

j) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki

araştırmaları ve projeleri izlemek.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 
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Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma,

uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurullara baş-

kanlık etmek. 

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli ko-

ordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek. 

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

d) Merkezin; Üniversitedeki akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci

toplulukları, uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağ-

lamak. 

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kurulu ile Rektöre sunulmasını sağla-

mak. 

f) Merkezin, amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımını sağlamak. 

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek. 

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek. 

(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve

Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı

sorumludur.

Müdür yardımcıları 

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim

ve araştırma deneyimine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafın-

dan müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda,

yerine belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine

vereceği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere

toplam altı üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör ta-

rafından yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim

Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.  
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(3) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-

luğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörün onayına sunmak.

b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak. 

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak. 

d) Danışma Kurulu üyeleri ve kariyer temsilcileri konusunda Rektöre öneride bulun-

mak.

Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yö-

netim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yar-

dımcıları ve Üniversite bünyesindeki paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üni-

versite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur. 

(2) Bu Kurullar aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur: 

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunun

uygun görüşüyle Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Mer-

kezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlen-

dirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle

seçilir. 

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına

doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin

çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanları

arasından önerdikleri kurum/kuruluş ve kişileri Rektör onayına sunar; ilgili kurum/kuruluşlar

ve kişilerin istekleri ve seçilecek kamu görevlileri açısından kurumlarının muvafakati netice-

sinde, söz konusu kurum/kuruluşların temsilcileri ve uzman kişiler Dış Danışma Kuruluna se-

çilirler. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan

ilişkili olan en fazla 25 üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona

eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir. 

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

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

çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda

oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulma-

ması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak. 
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyelerinin görev yaptıkları kurum ve kuruluşların Merkez ile işbirliği kapsamında yap-
tıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir
rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Kariyer rehber ve danışmanları 
MADDE 15 – (1) Kariyer rehber ve danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğ-

rultusunda Rektör tarafından her fakülteden üç yıl için görevlendirilecek öğretim elemanların-
dan ve tam zamanlı çalışan uzmanlardan oluşur. 

Kariyer rehber ve danışmanlarının görevleri 
MADDE 16 – (1) Kariyer rehber ve danışmanlarının görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak

ve onlara danışmanlık hizmeti vermek. 
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla işbirliğinin
geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştır-
mak. 

ç) İŞKUR ve iş ve meslek danışmanlarını öğrencilere yönlendirmek.
d) Kurulacak veri tabanının çalışmalarını yürütmek.  
e) Toplanan verileri analiz etmek, eğitimlere eşlik etmek.
f) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
g) Müdürün vereceği tüm görevleri yerine getirmek.
Harcama yetkilisi 
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Personel ihtiyacı 
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör
tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak
kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TİCARET TÖMER): İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk
çocukları ile yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yabancılara Türkçe öğretmek, bu konuda ku-
rumsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını başlatmak, desteklemek, ge-
liştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek ve elde edilen bilgi birikiminin ulusal ve
uluslararası alanlarda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında belirtilen şartlara uygun olarak Türkçe

öğretimi gerçekleştirmek.
b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi, Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında birimler açmak.
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c) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda ikili anlaşmalar yapmak; ortak eği-
tim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçenin uluslararası alanda tercih edilir bir dil olmasına katkı sağlamak amacıyla
dergi, broşür, araştırma raporları, kitaplar yayımlamak; film, ses ve görüntülü yoğun diskler
hazırlamak.

d) Türkiye’yi, Türk kültür ve sanatını en doğru şekilde tanıtmak amacıyla yurt içi ve
yurt dışında bilimsel etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerin çıktılarını görsel ve yazılı basında
paylaşmak.

e) Türkçenin hem anadili hem de bir yabancı dil olarak etkili bir şekilde öğretilmesi
konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teş-
vik etmek, bu konuda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.

f) Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-
menliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bö-
lümleri son sınıf öğrencileri ve mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü
öğrencileri ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim ele-
manlarının yetiştirilmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için gö-
revlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu ça-
lışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ğ) İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faali-
yetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinlik-
lerle paylaşılmasını sağlamak.

h) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-
çevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ı) Türkçe öğretiminden azami fayda sağlayabilmek için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

i) Yurt içi ve yurt dışında dil yeterlilik seviyesini ölçen sınavlar düzenlemek.
j) Türkçe öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan

sınav yapmak.
k) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar dü-

zenlemek.
l) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi,
üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı
usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları

yönetmek.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Ayda en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanarak Merkezin faa-

liyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
c) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ile ilgili konularda Müdürün teklif-

lerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
ç) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak bilimsel,
eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetlerin programını hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.
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f) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, Türkçe ve yabancı dil öğretimi öğrenci sayısına göre ku-

rulan uygulama birimleri tarafından yürütülür.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 13 – (1) Uygulama birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar

konusunda yönlendirmek, görevlendirmek.

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili tek-

nik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek.

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek.

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve

başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek.

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sun-

mak.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü demirbaş, alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOMATİK VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ 
ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Otomatik ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinalarının Çalıştırılması Hizmeti 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 
Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/432333 
1- İdarenin  
a) Adresi : TRANSİT CADDESİ  AĞRI\ MERKEZ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45        0 472 215 35 80 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik ve Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin  

  çalıştırılması  ± % 20 Toleranslı  Patnos için 80.000 ton  
  Merkez için 200.000 ton   pancar boşaltılması ve  
  istiflenmesi  hizmet alımı işi.  

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Merkez Kantarı 
b) İşin Süresi : Merkez için 75 gün 

  Patnos için 65 gün 
c) Tarihi ve saati : 03.09.2020 – 10:00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   
5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL) karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler, 03.09.2020 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Transit caddesi AĞRI/Merkez adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 45  (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6531/1-1 
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MALAZGİRT VE PATNOS KANTARLARI PANCAR TESELLÜM HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Malazgirt ve Patnos Kantarları Pancar tesellüm hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/434923 

1- İdarenin 

a) Adresi : TRANSİT CADDESİ AĞRI \ MERKEZ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45      0 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın adı   Malazgirt ve Patnos Kantarları Pancar tesellüm hizmet 

  alımı işi ihalesi 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 İşçi Alımı 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : ±  %  20 Toleranslı 65 gün 

c) Tarihi ve saati : 04.09.2020 – 10:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (YüzyetmişyediTL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 04.09.2020 Cuma günü saat 10.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Transit caddesi Ağrı \Merkez adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 45  (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6567/1-1 
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TOHUM İLACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Tohum İlacı Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İKN: 2020/433965 
1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  – 8.600 kg Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram  
  (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL % 36 ilaçlarını  
  ihtiva eden hazır karışım, 
  veya 
  – 9.600 kg İmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram (TMTD)  
  WP % 80 + Hymexazol SL  % 36 ilaçlarını ihtiva eden 
  hazır karışım 
b) Teslim yeri : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Birimi 
  Etimesgut/ANKARA 
c) Teslim tarihi  : İdare’nin vereceği programa göre bitki koruma ürünü 

karışımının tamamı sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 
işe başlama tarihinden itibaren, en geç 30’uncu takvim 
günü sonuna kadar Teknik Şartname’de belirtilen 
hususlar dahilinde geçici olarak teslim edilecektir. 
İlaçların teslimi belirtilen tarihe yetiştirilememesi 
durumunda yüklenicinin talebi ve idarenin uygun görmesi 
halinde 5 (beş) takvim günü ek süre verilebilecek ve bir 
seferde teslim edilecektir. Gecikme halinde, İdari 
Şartnamenin ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu 
ilaçların kesin kabul ve tesellümü yapılana kadar, ambara 
geçici teslimlerde ödenen nakliye ücreti de dahil olmak 
üzere yapılan her türlü masraflar ve risk yükleniciye ait 
olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 30/09/2020 Çarşamba günü, saat 14:00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 
ihale dokümanı, KDV dahil TL 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 30/09/2020 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6563/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin sahip olduğu 

AR/ERA/K/M35-c pafta no’lu 1 (bir) adet petrol arama ruhsatının süresinin 28.08.2020 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle 
uzatılması için 18.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6510/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin M47-b3 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 14.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6512/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin  F17-b1  no’lu  paftada bir  adet  petrol  

arama ruhsatı almak için 14.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6512/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin F17-a no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak  için  14.08.2020  tarihli  dilekçesiyle  müracaat  ettiği,  Türk  Petrol  Kanunu  
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6512/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin M48-d1 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 14.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6512/4/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş.’nin M47-c1,c2 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 14.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6512/5/1-1 
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. 

 

SN 
Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
G.İ.H 10 100 

İtfaiyecilik ve 
Yangın 

Güvenliği veya 
Sivil Savunma 
ve İtfaiyecilik 

Önlisans 
programlarının 
birinden mezun 
olmak En az C 
Sınıfı sürücü 
belgesi sahibi 

olmak 

Erkek/ 
Kadın 

P93 
En az 

55 
puan 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye 

eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk Vatandaşı olmak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

• Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
• İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
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• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en 
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı 
ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

• Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 

doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SURESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
• 5.10.2020 tarihinden 9.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile 

birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi 
Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen 
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

• Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı 
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

1) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

3) Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve 
uygulamalı sınava gireceği 12.10.2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.antalya.bel.tr 
adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. 

4) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav 
15.10.2020 - 23.10.2020 tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi 

Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 
yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü sınav; 
a)  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
İtfaiye eri sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 
edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 6511/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

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.


