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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzak-
tan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl, yaz dönemi

ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik bi-
rimleri,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama
faaliyetlerini yürüten lisansüstü program başkanlığını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dal-
larında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm
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öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise
anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde
yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisans-
üstü programı farklı alanlarda olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildik-
leri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki dönem süren
tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
atanan Üniversitede görevli öğretim elemanını,

ğ) Dönem: Pazar ve resmi tatil günleri ile dönem sonu sınav günleri hariç en az yetmiş
iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

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

ı) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Üniversiteye bağlı enstitüleri,
j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde

eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

m) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemi veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kre-
dilendirilmesini,

n) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,

o) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ö) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı olan tezli/tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini, 
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
r) Özel öğrenci: Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olup diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayı ve Senatonun belirlediği başvuru esasları ile kabul edilmiş olan
öğrenciyi,

s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
ş) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine ha-

zırlayabilecekleri yazılı raporu,
t) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan Üniversitede görevli öğretim üyesini,
u) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi

yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
ü) Seminer: Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, bilimsel bir konunun incelenip ir-

delenmesine dayanan sözlü sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan çalışmayı,
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v) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu, 
y) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak ha-

zırlanan bilimsel bir çalışmayı,
z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla en az biri tez danışmanı olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
bb) Uzaktan öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorun-

luluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü öğretimi,

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri
ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı teorik dersi,

çç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,  
dd) Yabancı Dil Sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile

bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası herhangi bir yabancı dil sınavını,
ee) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim dönemindeki güz veya bahar yarıyılını,
ff) Yaz dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,
gg) Yeterlik sınavı: Öğrencinin bulunduğu programdaki bilimsel düşünme, bilimsel

yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yö-
nelik sınavı,

ğğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvurularla İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) Her bir lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,  ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir,
ilgili enstitü tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Başvuruların değerlendirilmesinde ve
gerekli diğer hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Her dönem için yeni
öğrenci kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dalı öğretim elemanlarının lisansüstü danış-
manlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve
Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan
%50’ye kadar artırılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde Senato tarafından

belirlenen esaslar uygulanır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya

da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü derslere, kayıtlı
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edile-
bilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu
derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirle-
nir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programda kayıtlı öğrencinin, yatay geçiş ve doğrudan geçiş ile kabulüne ilişkin olarak
ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

18 Ekim 2020 – Sayı : 31278                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulünde ilgili mevzuat

hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Dereceye giren öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bölümünde dereceye giren öğrencilerin lisansüstü programlara kabu-

lünde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları ilgili

enstitü tarafından enstitünün web sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara
uygun olarak yapılır. 

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. İlan
edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek adaylardan başarı puanına
göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

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

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o dönem için ilgili

mevzuata göre belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun
görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini
yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemdeki
dersleri alamazlar ve  öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen dönemler
öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptır-
mayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğ-
renci, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyebilir, ders kaydı yaptırabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hiz-
meti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sa-
yılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği
durumlarda, en çok iki dönem kayıt dondurma kararı verilebilir. 

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta içeri-
sinde anabilim dalı başkanlığına başvurur. 

(3) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma
süresinin veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk dönemde kayıt
yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bedelli askerlik yapanlar dilekçe vermeleri halinde
askerlikte geçirdikleri sürelerde izinli sayılırlar.

(4) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz. 

(5) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.
Ders muafiyeti
MADDE 13 – (1) Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta

içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına ders muafiyeti veya ders saydırma talebinde bu-
lunabilir. Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve başarılmış olması gerekir. Muafiyet
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veya ders saydırma talebi danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate
alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, kayıtlı olduğu prog-
ramın gerektirdiği uzmanlık alan dersi ve semineri yerine getirmek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından
aynı programın tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek
kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan ders-
ler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı ol-
muş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme
durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, doktora programına başlama ta-
rihi yüksek lisans programına başlama tarihi olarak kabul edilir ve tezli yüksek lisans programı
azami sürelerine uymak şartıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararı  ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumdaki öğrenciye, tezli
yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla iki dönem ek süre verilebilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek
lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getire-
bilmesi için bir dönem ek süre verilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ha-
linde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı gereklerini yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla, kendisine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans progra-
mının açık olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını
yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir
dönem ek süre verilir.

Dersler
MADDE 14 – (1)  Derslere ve bu derslerin kredilerinin belirlenmesine ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta ve laboratuvar ile uygulamalarda iki

saat/hafta için bir ölçü birimidir.
b) Enstitülerde en fazla üç ulusal kredilik dersler açılabilir. İlk kez açılacak dersler ve

mevcut derslerin kapatılması veya mevcut derslerdeki değişiklikler, ilgili anabilim/anasanat
dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato-
nun onayıyla kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi bir dönemde, tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer, dönem projesi
ve uzmanlık alan dersi dışında, en fazla üç lisansüstü ders verebilir.

ç) Seminer, dönem projesi ve uzmanlık alan dersi kredili derslerden sayılmaz.
d) Bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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

f) Tez danışmanlığı, dönem projesi, seminer ve uzmanlık alan derslerinin ücretlendiril-
mesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
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g) Lisansüstü uzaktan eğitimle verilecek olan dersler anabilim/anasanat dalı kurul ka-
rarlarıyla belirlenir, enstitü kurulunun görüşü üzerine Senato kararıyla kesinleşir. 

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme

sınavlarından oluşur. Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 16 – (1) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en

az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.
(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de dönem sonu sınav

notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için ise en az 75 puan ol-
ması gerekir.

(4) Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40’ı ile dönem
sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. 

(5) Notların değerlendirilmesinde öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki tabloda yer alan
puanlama sistemi uygulanır:

Başarı Notu Başarı Notu Katsayı
(100 üzerinden) (Harfli sistem) (4’lük sistem)

90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB (Doktora için en düşük başarı notu) 2,5
70-74 CC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu) 2,0
0-69 DC (Geçmez) 1,5

FG (Sınava girmedi) 0
FF (Devamsız) 0
BŞ (Başarılı)
BZ (Başarısız)

(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler, başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir. Ayrıca bu değerlendirme kredisiz olarak alınan seminer, uzmanlık alan dersi, klinik
ve laboratuvar çalışması ve benzeri dersler için de kullanılır ve bu dersler not ortalamasına ka-
tılmaz. 

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına yönelik şartları yerine ge-
tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF notu verilir.

Notlarda maddî hata
MADDE 17 – (1) Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan

edilmesinden başlayarak beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye öğrenci veya öğretim elemanının
yazılı başvurusu ile yapılır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve so-
nuçlandırılır.

Kayıt silme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt silme işlemlerinde Senato tarafından

belirlenen esaslar uygulanır.
Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Zorunlu olmayan derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersleri tek-

rar alabileceği gibi bu derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat
dalı başkanlığının onayıyla başka bir derse de kayıt yaptırabilir. Başarısız olunan seçmeli dersler
yerine alınan farklı derslerde devam zorunluluğu aranır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-
rütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği
ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
yönetim kurulu kararı ve  Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün onayıyla açılır.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Bu program, toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir yıllık eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir dönemde on iki ulusal krediden fazla ders alamaz. 
Programın süresi
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğ-
rencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(2) Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin

de danışman tercihini dikkate alarak, birinci dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu
kararıyla, Üniversite kadrosunda çalışan, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyeleri arasından bir danışman önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde  Senatonun be-
lirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi,
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(3) İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, tezle ilgili ortak değerlen-
dirme yapılır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez
konusunu en geç ikinci dönemin sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayıyla kesinleşir. Tez konusu; danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla değiştirilebilir. Danışman ve tez konusunun değiştiril-
mesi durumunda tez savunması en erken değişikliğin onaylandığı tarihten itibaren 3 ay sonra
yapılır. 
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(5) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı öğretim üyelerinin enstitü yönetim ku-
rulunca tez danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam
eder. Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı dönem ve yaz tatilinde de devam eder. Her
öğrenci açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

(6) Tez danışmanın önereceği tez ile ilişkili seminer konusu ilgili dönemin başından
itibaren en geç dört hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce anabilim dalının önerisiyle
ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik personelin izlemesine açıktır.
Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının
belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, se-
miner raporunun bir suretiyle birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda,
diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır.

(7) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli
olması halinde süresinde onaylanması gereken belgeler anabilim/anasanat dalı başkanı tara-
fından onaylanır. Söz konusu belgeler, belirlenmiş süreler içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı, öğrencinin makul talebi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel
teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme
gibi durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/ana-
sanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişebilir. Mücbir
sebepler dışında danışman değişikliği durumunda öğrenci, tezli yüksek lisans programında en
erken danışman değişikliğinin yapıldığı tarihten üç ay sonra tez savunması yapabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, ulusal ve/veya uluslararası ha-
kemli dergilerde en az bir bilimsel makale veya ulusal/uluslararası bir tam bildiri metni yayın-
lama veya yayına kabul edilme, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine
getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayı ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı ara-
cılığıyla enstitüye müracaat eder. Aksi halde öğrencinin tez savunma işlemleri başlatılmaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Bu intihal rapo-
runun oluşturulmasında Senatoda kabul edilen esaslar geçerlidir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. Enstitü yönetim kurulu gerek gördüğünde bu konuda anabilim/anasanat da-
lından görüş isteyebilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş
olan bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir.
Azami süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Yüksek lisans tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Tez jürisi uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek üyeden
oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin ciltsiz beş kopyasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin ciltsiz beş kopyasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.

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

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

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

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

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

Tezli yüksek lisans diploması 
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan yüksek lisans

öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim
kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans
diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim
kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

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

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

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

derin bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göster-
mektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla
iki tanesi de, danışmanın teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayıyla Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim veya uzaktan eğitim ile de yürütü-
lebilir. Bu konuda Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öngörülen öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücreti, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,
enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayıyla belirlenir.
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Programın süresi
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, en çok üç
dönemdir. Mazeretsiz bir şekilde iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin ilişiği ke-
silir.

(2) Azami sürenin sonunda kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayamayan veya
diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. 

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders

seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Senato tarafından belir-
lenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi veya doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini
birinci dönemin sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirler. Danışman enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren dönem projesi sorumlusudur. Danışmanın öne-
receği dönem projesi konusu en erken ikinci dönemin başından itibaren ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Dönem projesi konusu enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, projesini ilgili enstitünün tez yazım kılavu-
zuna uygun bir şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı olarak değerlendirilen dö-
nem projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(4) Öğrencinin danışmanı, öğrencinin makul talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul
kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu
kararıyla değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili enstitü

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato ta-
rafından belirlenen esaslar uygulanır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı açılması
MADDE 30 – (1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açıla-

cağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün
onayıyla açılır. 

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 31 – (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. 
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir yıllık eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

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

(5) Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(6) Bir öğrenci bir dönemde 12 ulusal krediden fazla ders alamaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) Bir doktora öğrencisinin lisans programından ders alması durumunda alınan dersler,

ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(9) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programı şeklinde de

düzenlenebilir. Bu tür programın uygulanma yöntem ve ilkeleri, Senatonun önerisi üzerine
YÖK tarafından belirlenir.

Programın süresi
MADDE 32 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

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

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 33 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin

de danışman tercihini dikkate alarak, birinci dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu
kararıyla, Üniversite kadrosunda çalışan, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyeleri arasından bir danışman önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından
belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
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fakülteleri anabilim dalları hariç, danışman olarak seçilen öğretim üyesinin başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman atanana kadar danış-
manlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dö-
nem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez
savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

(3) Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı, enstitü yönetim kurulunca danışmanlığa
atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi ve
tez danışmanlığı yaz tatilinde de devam eder. Her öğrenci açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu kararı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracı-
lığıyla ilgili enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Doktora öğrencisi tez konusu ile ilgili en az bir seminer vermek zorundadır. Danış-
manın önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ders aşamasında en erken ikinci dönemin ba-
şından itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin
sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması
konuya ilgisi olan dinleyicilere açıktır. Sunulan seminer, danışmanın görüşü alınarak
anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir suretiyle birlikte bir tutanakla anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden
başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar
dikkate alınır.

(6) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretinin
olması halinde danışmanın mazereti ve süresinde onaylanması gereken belgeler anabilim/ana-
sanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye tes-
lim edilir.

(7) Doktora öğrencisinin tez danışmanı, öğrencinin makul talebi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel teşkil ede-
cek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi durum-
larda anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı ku-
rulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişebilir. Danışmanın zorunlu
sebeplerle değiştirilmesi durumunda tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin, yeni
atanan danışman gözetiminde gerçekleşecek en az bir tez izleme komitesi toplantısından ba-
şarılı olması gerekir. Bu fıkrada yer alan mücbir sebeplerden başka nedenlerden ötürü danış-
manın değişiminden sonra öğrenci, altı aydan önce doktora tez savunmasına giremez.

Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci bir
yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrenci, seminer ve gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra ye-
terlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci dö-
nemin, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, dönem sonu sınavlarının bitimi ile takip
eden dönemin başlangıç tarihine kadar yapılır.
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(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü 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  ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayıyla anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen beş iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

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

Tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi
üyelerinin uzmanlık alanlarının, tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası
tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim elemanlarının görev almasına dikkat edilir. İkinci
tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı ol-
maksızın katılabilir.

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

Tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, enstitünün belirlediği esaslar çer-
çevesinde tez önerisi formunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine da-
ğıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine

veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar sonraki beş iş günü içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Düzeltme kararı verilmesi durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen beş iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu tarafından onaylanır.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız
sayılarak tez önerisi reddedilir.
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(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Öğrenci, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yeni
tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği
kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tez izleme komitesinin toplantı tarihini  on beş gün önceden ilgili enstitüye bil-
dirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ilgili enstitünün belirlediği
esaslar çerçevesinde yazılı bir rapor sunar.  Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için Senato tara-

fından belirlenen esaslara göre tezinden üretilmiş en az bir adet bilimsel çalışmasının yayın-
lanması veya yayına kabul edilmiş olması gerekir. Aksi halde öğrencinin tez savunma işlemleri
başlatılmaz.

(2) Doktora adayı elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kı-
lavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporun-
dan başarılı olması ve son tez izleme komitesi raporunda tez savunma sınavına girebileceğinin
belirtilmesi gerekir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Anabilim/bilim dalı başkanlığı tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşü ile birlikte tezin ciltsiz yedi kopyasını ve dijital
kopyasını ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-
porunu alarak tezin bir nüshasıyla birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş
olan bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir.
Azami süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(5) Doktora tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve  anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından
olmak üzere danışman dahil beş asıl, iki yedek öğretim elemanından oluşur. Danışmanın oy
hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda asıl jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın ilgililerinden oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2020 – Sayı : 31278



enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(8) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir
tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir
sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(9) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şart-
ları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ens-
titüyle ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan
öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil
yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya
kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine geti-
rinceye kadar geçici mezuniyet belgesi ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ona-
yıyla diğer yükseköğretim kurumlarından dersler alabilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir.   
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Başvuru ve kabul
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları
ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, Senato tarafından be-
lirlenen esaslar uygulanır. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın 8 dönem olup azami tamamlama süresi 12 dönem, lisans derecesiyle kabul edilenler
için 10 dönem olup azami tamamlama süresi 14 dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 dönem, lisans derecesiyle kabul
edilenler için 6 dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversite tarafından öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ensti-
tüyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 dönem veya 14 dönem so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle 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, aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Danışman atanması
MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman
en geç birinci dönemin sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

(3) Danışman, öğrencinin makul talebi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
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değiştirilebilir. Danışmanın görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt
içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi mazeretinin bulunması du-
rumlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat
dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişebilir. Mücbir se-
bepler dışında danışman değişikliği durumunda öğrenci, bir dönem tez savunmasına giremez.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla dijital ortamda ve 7 nüsha ciltsiz basılı olarak ilgili enstitüye gönderir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, danışmana ve jüri
üyelerine tezin bir nüshası ile birlikte gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı asıl iki yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş olan
bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Azami
süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alana ilgisi olan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Savunma sınavına
mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın
yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek ana-
bilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek
on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak
işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye
kadar geçici mezuniyet belgesini ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili programla ilişiği kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 45 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 46 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilan ve tebligat, öğ-

rencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak veya ilgili enstitünün elektronik sayfasında
ilan edilerek öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.  

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde bunu ilgili birimlere bil-
dirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde
tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 6/5/2018 tarihli ve 30413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adı-

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

programa kayıtlı olan öğrenciler, öğrencilik haklarından azami süreleri boyunca faydalanabi-
lirler.

(2) Lisansüstü tez savunmaları, tez izleme, doktora yeterlik sınavı, proje ödevi, sanatta
yeterlik, tıpta uzmanlık ve seminerlerin uzaktan (elektronik/çevrimiçi olarak)  yapılması ve
yürütülmesinde YÖK ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 

(3) Lisansüstü programlarda tez savunma jürisi oluşturmak için gerekli yayın şartı,
2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans programı için tez döneminde olan-
larla, doktora programında olanlar için üç dönem aranmaz.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-

de yapılan sınavları, 
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler

Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına esas olan 25-30 saat öğrenci çalışma yükü birimini, 

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larını, 

ç) Bütünleme sınavı: Birimlerde yarıyıl veya yılsonu sınavlarında başarılı olamayan
öğrencilerin girebildiği sınavı, 

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere de-
kan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim
elemanını,

e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): En az iki yarıyılın veya bir yılın ortalaması-
nı,

f) İlgili kurul: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu, 
g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu-

nu,
ğ) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınavları, 
h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi, 
ı) Mazeret sınavı: İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli

bir nedenden dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları, 
i) Mezuniyet üç ders sınavı: Mezuniyet için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak üç

dersten başarısız olmuş öğrenciye uygulanan sınavı, 
j) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı

dil dersinden ve hazırlık sınıfından muafiyet için öğretim yılı başında açılan sınavı, 
k) Ön koşullu ders: Ön koşullu olarak birbirine bağlanmış, içerik ve uygulama yönle-

rinden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğindeki ders ile sonraki dönemlerde
o konuyla ilgili dersin başarıyla tamamlanması için alınması gereken temel dersi, 

l) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
bir yükseköğretimi, 

m) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü, 
n) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü, 
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o) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu, 
ö) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
r) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, 
s) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl veya yılsonunda yapılan final sı-

navlarını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı 

Üniversiteye kayıt 
MADDE 4 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini e- Devlet

üzerinden yaptırır. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar, kayıt işlem-
lerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının kılavuzunda belirtilen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile şahsen veya noter onaylı vekâ-
letnamesi bulunan vekili aracılığıyla yaptırır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday, öğrencilik
hakkından vazgeçmiş sayılır.  

(2) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının
anlaşılması halinde bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üni-
versiteden ayrılmışlarsa diploma dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve hakla-
rında hukuki işlem başlatılır.  

(3) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen
gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek
adaylar alınır.  

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt işlemleri, Üniversite tarafından be-
lirlenen ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Ders kayıtları 
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, akademik takvimde belirtilen

süre içerisinde ders kayıtlarını yapmak veya yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde kay-
dını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş olur
ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan veya
yenilemeyen öğrencilerin, ders kayıtlarının ekle-çıkar süresinin bitiş tarihinden itibaren iki
hafta içinde beyan etmeleri şartıyla mazeretlerinin, haklı ve geçerli olduğunun ilgili yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. Derslerin başlamasından itibaren ders
kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğ-
rencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik
haklarından faydalanamaz. Ders kayıt çıktıları, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içeri-
sinde danışman öğretim elemanınca birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.  

(2) Öğrenci bir yarıyılda programının çakışmaması şartı ve danışman onayı ile 40 AKTS
kredi yüküne kadar, devam zorunluluğu olmamak şartıyla ders tekrarı durumunda 45 AKTS'ye
kadar ders alabilir.  

(3) Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri derslere ve bu dersler farklı dönemlerden ise
en alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zo-
rundadırlar. 

(4) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı
olmak gerekir.  

(5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını
kendisi yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrenci otomasyon programı desteği ile internet
üzerinden yapılır. Süresi içerisinde danışman onayının alınması gerekir. Ders kayıtlarında, ilgili
birim kurullarının bu Yönetmelik çerçevesinde koyacağı esaslara uyulması zorunludur.  
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(6) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş süre içeri-
sinde, öğrenci danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bazı dersleri bırakabilir veya bu
Yönetmelikteki diğer hükümlere aykırı olmamak kaydıyla başka dersler alabilir.  

(7) Üç dersten kalmış olan öğrenciler, mezuniyet üç ders sınavına katıldıktan sonra ba-
şarısız olmaları durumunda, katkı payını yatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde yeni-
den kayıtlanarak dersleri tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde
belirtilen üç ders sınavına girebilir. 

(8) Bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, tekrar dersi olmayan ve GANO’su
en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan en fazla 10
AKTS’lik, yaz okulunda ise azami 16 AKTS’lik ders alabilirler. 

Katkı payı 
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, yükümlü olmaları halinde; her yarıyıl/yılda, akademik

takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı pa-
yını ödemek zorundadır. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı ve kayıt yenileme
işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrencinin ken-
di isteğiyle kayıt sildirmesi veya disiplin cezası alması nedeniyle kaydının silinmesi halinde
alınan katkı payı ödemeleri iade edilmez.  

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları
programdan ilişikleri kesilmez. Ancak ödemekle mükellef oldukları katkı payı veya öğrenim
ücretini kanuni faiziyle öderler. 

Kimlik kartı 
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı

verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilanıyla birlikte, yazılı olarak başvurmak sure-
tiyle yeni kimlik kartı talebinde bulunabilir. Öğrencinin mezuniyeti veya herhangi bir şekilde
Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde kimlik kartı iptal edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Akademik Takvim 

Eğitim-öğretim dönemi
MADDE 8 – (1) Üniversitenin tüm birimlerinin akademik takvimi Senato tarafından

belirlenir.  
(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönem-

leri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haf-
tadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Resmî tatil günleri ile yılsonu ve bütünleme sı-
navlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.  

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurulun kararı ile Rektörlüğün bilgisi dâhilinde Cu-
martesi ve Pazar günleri ders ve sınav yapılabilir.  

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurulun
teklifi ve Senato kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Üniversite tarafından
çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre belirlenir. 

Eğitim-öğretimin kapsamı 
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik

dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, labo-
ratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalış-
ması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur. 

(2) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bunların teorik ve uygulama
saat sayıları, AKTS’leri, derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları ilgili akademik anabilim/ana-
sanat kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından belir-
lenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.  
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(3) Staj, bitirme projesi ve bitirme tezi gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması,
sunulması, değerlendirilmesine ilişkin esaslar, ilgili birimce hazırlanır ve Senato tarafından ka-
rara bağlanır.  

(4) Müfredattaki dersler ve dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı veya yarıyılı
başlamadan önce bölüm/anabilim/bilim dalı kurulu tarafından belirlenir; ilgili öğretim yılı veya
yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir ve ilgili
kurullarda görüşülerek karara bağlanır. 

Eğitim-öğretim düzeyleri, ders AKTS’lerinin hesaplanması ve iş yükü 
MADDE 10 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) yer alan

5. düzey (ön lisans) için en az 120 AKTS, 6. düzey (lisans) için 240 AKTS ve yüksek lisans
düzeyindeki bütünleşik programlar için 300 AKTS esas alınır. Alınması gereken AKTS’ler dö-
nemlere dengeli olarak dağıtılır.  

(2) Ders birimi AKTS’dir. AKTS hesaplamasında, TYYÇ’de her bir düzey için belir-
lenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğ-
renci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinlik-
lerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.  

(3) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen derslerin haftalık
teorik ve uygulamalı saatleri ilgili kurullar tarafından belirlenir.  

(4) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi kırk beş dakikadır. Haftalık
ders çizelgeleri, dersler arasında on beş dakika bırakılacak şekilde düzenlenir. 

Dersler 
MADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ön

koşullu dersler olarak gruplandırılır. 
(2) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:  
a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir. 
b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir.  
c) Seçmeli dersler, Üniversite, ilgili birim, ilgili bölüm seçmeli ders havuzuna açılan,

öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için
alınması gerekli toplam AKTS’nin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir. Bölüm seç-
meli ders havuzunda yer almayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam
AKTS’nin %10’unu aşamaz. 

ç) Ön koşullu dersler, akademik birimlerin yetkili kurullarının teklifi ile Senato tara-
fından belirlenir. 

Eğitim-öğretim süreleri 
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı

hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl, konservatuvar ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl,
dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş yıllık eğitim-öğ-
retim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim programı uygu-
layan fakültelerde on iki yarıyıldır.  

(2) Üniversite birimlerinde, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere
bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans programları için
dört, dört yıllık lisans programları için yedi, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
bütünleşik eğitim programlarında dokuz yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan
öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
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Ders açma esasları 
MADDE 13 – (1) Her yarıyıl/yıl açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanı, akade-

mik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak
ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.  

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.  
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açı-

lıp açılmamasına ilgili kurul tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yeter-
sizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen
hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danış-
manının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.  

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları,
her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on işgünü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık
programlarda değişiklikler yapılabilir. 

Dersin gruplara ayrılması 
MADDE 14 – (1) Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla

grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı
teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz. Bitirme ödevi, bitirme
projesi ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri için gruplandırma
yapılırken öğrenci sayısına bakılmaz. 

Danışmanlık 
MADDE 15 – (1) Her bir öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik

program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlıkla
ilgili hususlarda Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır. 

Ders alma esasları 
MADDE 16 – (1) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde;

öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai
durumlarda, öğrencilerin hangi gruba kaydolacakları danışman ve bölüm başkanının önerisi
ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

(2) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alama-
yan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar.  

(3) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler
yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri
ilgili kurulun onayı ile alabilirler. 

(4) Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayıla-
bilecek eşdeğer AKTS’li başka bir seçmeli dersi alabilirler. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli
dersin açılmaması halinde başka bir ders seçilir.  

(5) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu müfredatlarında bulunan dersleri izlemesi
uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmaları amacıyla, Üniversite Yönetim
Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulu
tarafından izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara
uymak zorundadırlar. Bu kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse
katılım belgesi verilebilir. 

Diğer üniversitelerden ders alma 
MADDE 17 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi oldukları akademik biri-

min yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu ders-
lerden aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmî belgeleriyle
birim öğrenci işlerine müracaat ederek kendi birimlerinden almaları gereken derslere eşdeğer
kabul edilecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve
ders aldıkları yükseköğretim kurumunun ders geçme usullerine göre başarılı olunan derslerin
notları, en yakın olduğu nota dönüştürülür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme, Mezuniyet ve Derslere Devam 

Devam koşulları
MADDE 18 – (1) Öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise

en az %80’ine, yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85’ine devam etmesi ge-
rekir. Aksi halde öğrenci ilgili derse devam etmemiş sayılır; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sı-
navlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş olsa dahi sınavı iptal
edilir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları
nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilan edilir.
Devam çizelgeleri dersi veren öğretim elemanı tarafından iki yıl süre ile muhafaza edilir.  

(2) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
gibi imkânların doğması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kuru-
lunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olunan süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.  

(3) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içi ve yurt dı-
şında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun
görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya
sınavlar için mazeretli ve izinli sayılırlar. 

Sınav esasları ve düzeni 
MADDE 19 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme

sınavı, mezuniyet üç ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yıl içi değer-
lendirmesi, ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmalar
ile yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması, bitirme tezi, mezuniyet ça-
lışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm so-
nuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on işgünü içinde ilan edilir. Yarıyıl veya
yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yılsonu sınavı döneminden önce ilan edilir. 

(2) Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş ancak üç dersten başarısız olmuş
öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bu derslerin sınavına
akademik takvimde belirtilen tarihte girerler.  

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına
girebilirler. Bunlar için öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır.  

(4) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri, kısa süreli sınavlar hariç, il-
gili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on işgünü önce ilgili birim ta-
rafından ilan edilir.  

(5) Sınavlarla ilgili diğer hususlarda Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hü-
kümleri uygulanır. 

Sınavlarda kopya 
MADDE 20 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği,

kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten
başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

Sınavlarda mazeret 
MADDE 21 – (1) Yarıyıl/yıl içi değerlendirme etkinliklerine (ara sınav, ödev, seminer,

panel ve benzeri) süresinde katılamayan öğrenci, hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.
Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde, bu öğrenciler hakkında Üniversite tarafın-
dan belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır. 

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz 
MADDE 22 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden on işgünü

içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş
işgünü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. 
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(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine
intikal ettirilmesinden itibaren üç işgünü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak
ilgili birime bildirilir. İtirazın sonucu ilgili öğrenciye üç işgünü içerisinde birim tarafından
tebliğ edilir.  

(3) İlgili öğrencinin bu sonuca da üç işgünü içerisinde itirazı olması halinde; ilgili yö-
netim kurulu itirazı değerlendirerek karara bağlar. 

Onur, yüksek onur öğrencisi 
MADDE 23 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve ba-

şarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”,
3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur” öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi
yarıyıl/yılsonunda öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından ilan edilir. 

Başarı durumu 
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sis-

temine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Ders geçme notu en az 60’tır. Bir ara sınav yapılması durumunda ara sınavın başarı notuna et-
kisi %40’tır. Birden fazla ara sınav ve/veya diğer faaliyetlerin yapılması durumunda bu sınav
ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’ten çok olamaz. Öğrencinin
bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması
zorunludur.  

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not
aralıkları aşağıda belirtilmiştir: 

Harf Notu Mutlak Değerlendirme
Katsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları

4.00 AA Mükemmel 90-100
3.50 BA Çok İyi 80-89
3.00 BB İyi 70-79
2.50 CB Orta 65-69
2.00 CC Başarılı 60-64
1.00 FD Başarısız 50-59
0.00 FF Başarısız 0-49
0.00 FG Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi (Başarısız) - 
0.00 DZ Devamsız (Başarısız) - 

S Yeterli (Başarılı) - 
G Geçti (Başarılı) - 
K Kaldı (Başarısız) 

(3) Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:  
a) AA, BA, BB, CB, CC, G, S başarılı harf notlarıdır.  
b) FD, FF, FG, DZ, K başarısız harf notlarıdır.  
c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirdiği halde, yarıyıl/yıl-

sonu sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız
sayılır.  

ç) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yıl-
sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve
öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) S: Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu tara-
fından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla
yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş
muaf olunan derslere verilir. 
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Akademik başarı not ortalamaları 
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düze-
ninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alı-
nır.  

(2) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO he-
sabı için ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde,
alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yılsonu itibarıyla YANO veya
GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına
katılmaz. 

Ders tekrarı 
MADDE 26 – (1) Bir dersten başarısız olan, dersi alması gereken yarıyılda/yılda ala-

mayan veya başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bu dersi tekrar veril-
diği ilk yarıyılda/yılda veya yaz okulunda alırlar. Tekrar edilen derslerde, alınan en son not ge-
çerlidir ve GANO/YANO hesabında bu son not kullanılır. 

Mezuniyet üç ders sınavı 
MADDE 27 – (1) Öğrenciye, devam şartını yerine getirmek şartıyla, mezun olmak için

en çok üç dersi kaldığında, her ders için birer sınav hakkı tanınır. Bu sınav günleri akademik
takvimde belirtilir.  

(2) Mezuniyet üç ders sınavında alınan not, ham başarı notu sayılır ve Üniversite tara-
fından belirlenen ilgili yönergedeki esaslara göre harf notuna çevrilir. Mezuniyet üç ders sına-
vına katılmayan veya sınavlara katıldıktan sonra başarısız olan öğrenciler, dersin okutulduğu
dönemde yeniden kayıt yaptırarak dersi tekrar alırlar. Öğrenci, tekrar başarısız olması duru-
munda akademik takvimde belirtilen mezuniyet üç ders sınavına girebilir. 

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika 
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının bütün dersleri, uygulamaları,

staj ve benzeri çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GA-
NO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.  

(2) Diplomanın kaybı halinde öğrenciye, yeni diploma verilir ve diplomanın arkasına
da kaçıncı kez verildiği yazılır.  

(3) Onur ve yüksek onur öğrencilerinin bilgileri, not döküm belgesi ve diploma ekinde
belirtilir.  

(4) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniver-
siteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ve ortak
programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik
gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.  

(5) Çift anadal ve yan dal ile ilgili mezuniyet işlemleri hakkında Üniversite tarafından
belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.  

(6) Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma ekinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma eki
öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir. Diploma ekinin kaybı durumunda, diploma-
larını kaybedenler için gerekli koşulların aynısı diploma eki için de geçerlidir. 

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi 
MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

ciler, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmaları
kaydıyla, başvurmaları halinde ön lisans diploması alabilir. Bu madde kapsamında ön lisans
diploması alınmasına ilişkin olarak 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ön lisans diploması alanların Üniversite ile ilişikleri kesilir. 
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Mezuniyet tarihi 
MADDE 30 – (1) Mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu

kararının verildiği tarihtir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma 

Kayıt dondurma 
MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, bu nedenlerin ortaya çı-

kışından itibaren en geç bir ay içinde ilgili öğrencinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kuru-
lunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir. Bu haklı ve geçerli ne-
denler şunlardır: 

a) Öğrencilerin, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan
sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması. 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.  

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

ç) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi.  

d) Öğrencinin ekonomik sıkıntısı nedeni ile eğitimine ara verme talebinin belgelendi-
rilmesi.  

e) Öğrencinin tutuklu veya gözaltında olması.  
f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alın-

ması.  
g) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.  
(2) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası kayıt dondurma gerekçesi sayılmaz.  

(3) Kayıt dondurmak için istenecek belgeler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.  
(4) Öğrencinin; başvurduğu yarıyıldan itibaren, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b),

(c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan hallerde en fazla iki yarıyıl, (e) bendinde belirtilen hallerde
tutukluluk halinin devamı süresince, (f) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca
kaydı dondurulur.  

(5) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu
kararıyla devam edebilirler.  

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.  
(7) Kayıt dondurma talebi normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler tarafından ya-

pılabilir. 
İlişik kesme ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma 
MADDE 32 – (1) Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili dekanlık/mü-

dürlüğe başvururlar. İlişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye verdiği lise diplomasının arka yüzü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı ya-
pılmaz. 

(2) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kayıtlarını sildiren
öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK tarafından belirlenen
esaslara göre yerleştirilebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına
devam edemez. Bu öğrencilerin, mezun olabilmeleri için yerleştirildikleri üniversitelerce açı-
lacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.  
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(3) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:  
a) Öğrencinin aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında kayıtlı bulun-

ması.  
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmü gereğince Üniver-

siteden çıkarma cezası almış olması.  
c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bo-

zukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden
sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine karar
verilmiş olması. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yatay ve Dikey Geçiş, Yeniden Kayıtta Muafiyet 

Yatay ve dikey geçişler 
MADDE 33 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey

geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 
Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak 
MADDE 34 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden

veya o lisans programının en az %60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan
veya tamamlayamayanlar, istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer ve uygun prog-
ramlarına intibak ettirilebilirler. Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibaklarda, Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yeniden kayıtta muafiyet 
MADDE 35 – (1) - Muafiyet işlemleri ilgili yönetim kurulunca Üniversite tarafından

belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre değerlendirilir. 
Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişler 
MADDE 36 – (1) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üni-

versiteye veya Üniversite içerisinde eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay
geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve
Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür. 

(2) Yatay geçişe ayrılacak kontenjanlar ilgili yönetim kurulunun teklifiyle Senato tara-
fından kararlaştırılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Çift anadal ve yan dal programları 
MADDE 37 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında çift anadal ve lisans programla-

rında yan dal programları ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen
ilgili yönerge hükümleri uygulanır. 

Yabancı dille eğitim ve yabancı dil hazırlık sınıfı 
MADDE 38 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili birimin bu konuda ha-
zırlayacağı esaslar çerçevesinde ve Üniversiteye ait ilgili yönergeler doğrultusunda yürütülür. 

İkinci öğretim 
MADDE 39 – (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim yapı-

labilir. 
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Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi 
MADDE 40 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Öğrenciler, normal öğrenim
sürelerinin ilk iki yarıyılında ve hazırlık sınıfında değişim programlarından yararlanamaz.  

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanı-
nın önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.  

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

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başarı katsayılarına göre, öğrencinin başarılı ve/veya ba-
şarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir ve bunlar not döküm belgesinde
gösterilir.  

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyet-
lere karşılık olarak kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sa-
yılır.  

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

(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen ön lisans
ve lisans öğrencilerinin dönüşlerinde, gittiği yarıyıl/yarıyıllar ile ilgili olarak aldığı derslerin
kredi transferleri ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. 

Tebligat ve duyuru 
MADDE 41 – (1) Öğrencinin elektronik iletişim adreslerine veya kayıt sırasında bil-

dirdiği adrese yapılan bildirimler ile Üniversite internet sitesinden veya birim panolarından
yapılan duyurular öğrenciye tebligat niteliğindedir. İletişim adreslerini değiştirdikleri halde bu-
nu ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin
yükseköğretim kurumundaki mevcut iletişim adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde ken-
dilerine tebligat yapılmış sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 43 – (1) 22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
İntibak 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğ-

rencilerin bu Yönetmelikle kaldırılan hükümlere göre almış oldukları başarı harf notlarına ait
hakları saklıdır. GANO hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni GANO he-
saplamasında bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde verilen katsayılar geçerlidir.  

(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden staj yü-
kümlülüğü dışında bütün dersleri başardığı halde, mezuniyet için 2.00 GANO barajını geçe-
meyen öğrencilere, mezuniyet üç ders sınavını takip eden 5 işgünü içinde en fazla üç derse ka-
dar Mezuniyet GANO Baraj sınavı uygulanır.  

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden en fazla
üç dersten başarısız olanlara akademik takvimde belirtilen mezuniyet üç ders sınavı yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Kurumsal iletişim ve tanıtım daire başkanlığı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet

Başkanı yürütür.

—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İno-

vasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NESİM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2011 27933

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/10/2017 30218
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli

görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (NESİM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme

çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak.

b) Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak.

c) İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik

araştırma odaklı projeler üretmek.

ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası

araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.

d) Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği

yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir ara-

yüz işlevi görmek.

e) Konya’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye,

bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sun-

mak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademik araştırma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon ek-

senli çözüm önerileri geliştirmek.

b) Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluş-

turmak ve topluma katma değer sağlamak, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık

yapmak.

c) Kamu veya özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde sosyal

bilimler alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmek ve politika öne-

rileri geliştirmek.
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ç) Toplumsal düzeydeki sosyal sorunları inceleyerek tespitlerde bulunmak, stratejik çö-

züm önerilerinde bulunmak ve uygulamaya yönelik olarak ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.

d) Kentleşmenin getirdiği problemlere yönelik çalışmalara katkı sunmak.

e) Sosyal sorunları çözmek için yabancı bölge ve ülkelerle kıyaslamalar yaparak mevcut

durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, politikalar üretmek ve iyi uygulamaların Türkiye’ye

uyarlanmasına ilişkin uluslararası projelerde yer almak.

f) Diğer bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri

sunmak.

g) Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, eylem planları ve kalkınma plan-

ları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine ve dezavantajlı

grupların kültürel, ekonomik, sosyal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sağlamak.

ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına

yönelik faaliyetlerde bulunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri

hizmetler sunmak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları dü-

zenlemek.

ı) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri

etkinlikler düzenlemek.

i) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür

ve benzeri yayınlar hazırlamak.

j) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir veya

görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda

Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresi dolmadan görevden

ayrılması durumunda, yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden ve Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci de-

recede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda alınan kararların uygulanmasını

sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan araştırma ve çalışma birimleri ile komisyonları

oluşturmak, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

g) Merkeze bağlı araştırma ve geliştirme birimlerindeki mevcut bütün cihaz, gereç ve

yazılımların verimli bir şeklide kullanımı ve çalışması için gerekli tedbirleri almak ve uygula-

mak.

ğ) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını

düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

için girişimlerde bulunmak.

i) Merkezin araştırma birimlerinde görev alacak akademik ve idari personelin görev ta-

nımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı

ile Rektörün oluruna sunmak.

j) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, bu programları Yönetim Kurulunun ona-

yını aldıktan sonra uygulamak.

k) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuru-

luşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleş-

tirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştire-

bilir.

(2) Müdür yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür,

Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(3) Müdürün görevinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli

sosyal bilimler alanında araştırma veya çalışmaları bulunan öğretim elemanları veya konusunda

uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üye-

den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan

veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör

tarafından görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sa-
yılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını ve Yönetim Kurulu üyelerinin öne-

rilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkeze bağlı birimlerin, çalışma birimlerinin, komisyonların ve proje gruplarının,

çalışma kurallarının belirlenmesi ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin esasları
belirlemek ve kararlar almak.

ç) Ortak çalışmalar için diğer kurumlar ile iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek
ve diğer kurumlar ile yapılacak protokolleri incelemek ve onaylanmasına karar vermek.

d) Merkeze bağlı olarak çalışacak Merkez birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-
manları belirlemek.

e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin bütün faaliyetlerini değer-
lendirmek ve karara bağlamak.

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-
tent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım
şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri ile her türlü ürün ve hizmet-
lerin ücretini belirlemek.

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını
belirlemek.

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birim ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ı) Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe
sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe
iletilmek üzere karara bağlamak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

j) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlayıp onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

k) Yıllık faaliyet planı ve çalışma programı önerilerini incelemek, Danışma Kurulu ve
ilgililerin görüşlerini alarak yeni plan ve programların yapılmasını sağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin faa-
liyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, kişi ve kurum temsilcilerin-
den olmak üzere en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa olağan olarak toplanarak Merkezin çalışmala-

rını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek önerilerde bulun-

mak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Sanayi ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup

geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak.

Çalışma birimleri

MADDE 15 – (1) Çalışma birimleri; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı

ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından oluş-

turulabilir.

(2) Çalışma birimi üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğre-

tim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından belir-

lenir.

(3) Çalışma birimlerinin çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-

lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin ön lisans ve lisans

programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesindeki örgün ve uzaktan öğretim

ile sunulan ön lisans ve lisans programları ile yaz öğretimi ve İngilizce hazırlık programlarında
uygulanan eğitim ve öğretim süreçleri ile öğrenci kabul, kayıt, başarı ve mezuniyet koşullarına
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Akademik birim: Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konser-

vatuvar ve meslek yüksekokulunu, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) Bölüm başkanı: Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konserva-

tuvar ve meslek yüksekokullarındaki bölümlerin başkanlarını, 
ç) Danışman: Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla

ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/konservatuvarın/meslek yüksek-
okulunun/bölümün/anabilim dalının/anasanat dalının/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu
tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 

d) Dekan: Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını, 
e) Fakülte: Nişantaşı Üniversitesine bağlı fakülteleri, 
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, 
g) Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, konserva-

tuvarda konservatuvar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, 
ğ) Kredi: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin ulusal

kredilerini, 
h) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğ-

retimi, 
ı) Mazeret sınavı: Geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan ve mazereti

ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için verilen sınavları, 
i) Meslek yüksekokulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını, 
j) Mütevelli Heyet: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
k) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öngörülen
diğer dersleri, 
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l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığını, 

m) Öğretim programı: Bölümlerce hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim
programını, 

n) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yük-
seköğretimi, 

o) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi, 

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Özel öğrenci: Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda ön lisans

veya lisans düzeyinde öğretim görmekteyken başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak
üzere başvuran öğrenciyi,

r) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü, 
s) Seçmeli dersler: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek

alabileceği dersleri, 
ş) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu, 
t) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini, 
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  
ü) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin ulusal/AKTS

kredi toplamını,
v) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan final sınavını,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
z) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul

yönetim kurulu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

aa) Yüksekokul/konservatuvar müdürü: Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki yük-
sekokul/konservatuvar/meslek yüksekokullarının müdürlerini, 

bb) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlarla İlgili Esaslar, 

Danışmanlık ve Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına öğrenci alımı, YÖK ve ÖSYM’nin belirle-

diği ölçütler çerçevesinde yapılır. 
(2) Üniversitenin lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için ÖSYM

tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda aynı
seviyedeki örgün bir programa kayıtlı olmamak şarttır. Ancak, bazı bölümlere alınacak öğren-
cilerde aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir. 

(3) Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçe-
vesinde Üniversite tarafından uygun görülen usullerle, Rektörlük tarafından ilan edilen tarih-
lerde ve istenilen belgelerle yapılır.

(4) Mazereti bulunan adaylar, bir ilâ üçüncü fıkra hükümlerine uymak şartıyla, vekilleri
aracılığı ile de kayıtlarını yaptırabilirler.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru
yapmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. 
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(6) Süresi içinde, Üniversiteye kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday,
Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(7) Sundukları belgelerde yanlışlık, tahrifat ve/veya eksiklik olduğu anlaşılan öğrenci-
lerin bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir.

İngilizce hazırlık eğitimi muafiyeti 
MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programlarına kayıt hakkını

kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay/dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, yabancı dil
düzey belirleme sınavı ve İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulurlar. İngilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar veya Senato tarafından geçerliliği kabul edilen bir ulusal ve uluslararası yabancı
dil sınavında 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üni-
versitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yeterli puanı alanlar
doğrudan ilgili bölüme kaydolur. 

(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile İngilizce yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler, Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen
esaslara göre İngilizce hazırlık programına katılırlar. 

(3) Hazırlık programında ikinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, talep etmeleri
durumunda Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer bir program
bulunmaması halinde yakın programlara yatay geçiş yapabilir. Ancak, bunun için kayıt yaptır-
dığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yap-
tırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir. 

(4) Türkçe programlara kaydolan öğrenciler için; programda yer alan zorunlu yabancı
dil (İngilizce) dersleri için muafiyet sınavı yapılır. Her yabancı dil dersi için muafiyet sınavı
kendi döneminin başında ayrı ayrı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrencilere aldığı puan karşılığı
olan harf notu verilerek ders/derslerden muaf edilerek “M” harfi ile açıklamada belirtilir. Bu
sınavlarda başarı notu en az CC’dir. 

(5) Türkçe eğitim yapan programları kazanan öğrenciler ile yatay/dikey geçişle gelen
öğrenciler programa kayıtlarını yaptırdıktan sonra istedikleri takdirde, mali yükümlülüklerini
yerine getirmek koşulu ile bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kaydola-
bilirler. Hazırlıkta geçen bir yıllık süre, azami eğitim süresinden sayılmaz. Söz konusu hazırlık
eğitim-öğretiminde başarılı olan öğrenciye İngilizce başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda
öğrenciler hazırlık programındaki başarısına bakılmaksızın doğrudan kendi programlarına de-
vam ederler. 

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal 
MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş,

dikey geçiş, çift anadal ve yandal öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Nişantaşı Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal
Yönergesine göre yürütülür. Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak iş-
lemleri öğrencinin geldiği bölümdeki notlarının 25 inci maddede belirlenen not sistemine
dönüştürülmesi suretiyle ilgili akademik birimlerin kurulları tarafından yapılır. 

Özel öğrenci ve değişim programları 
MADDE 8 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile özel öğrenci olarak

ders alacaklarla ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenir.
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(2) İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tara-
fından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip yükseköğretim kurumu öğrencileri, lisans/ön li-
sans diploma programlarında verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrenci mali
yükümlülükleri her dönem için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3)  Öğretim dili İngilizce olan programlara özel öğrenci statüsünde başvuran adayların,
öncelikle ilgili fakültenin/programın İngilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine ge-
tirmiş olmaları gerekir. 

(4) Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren belge verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir. Üni-
versite diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar. 

(5)  Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan
ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Bu çerçevede
öğrenciler, Üniversite tarafından ön lisans programları için azami iki yarıyıla, lisans programları
için ise azami dört yarıyıla kadar ilgili üniversitelere gönderilebilirler. Belirtilen süre içinde
öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. İlgili an-
laşmalar çerçevesinde öğrenci öğrenim ücretini Üniversiteye öder. 

(6) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına değişim öğrencisi gönderilmesi, il-
gili kurulun kararı ve YÖK onayıyla karara bağlanır. 

(7)  Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim prog-
ramına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim prog-
ramları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen, fakat öğrenci tarafından
alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez. 

(8)  Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşdeğerlik işlemleri ile not intibakları; ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından
25 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. 

(9) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından 25 inci maddedeki
not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. 

(10) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bö-
lümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Üniversite tarafından kabul
edilen not dönüşüm tablosu dikkate alınarak değerlendirilir. 

Kayıt yenileme ve derse yazılma 
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Senato ve

Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, mali sorumluluklarını yerine
getirerek kayıtlarını yenilemek ve ders kayıt işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Öğrenci, her
yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır. 

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler; ders kaydı yaptıramaz, kayıt
yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen
yarıyıl normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Öğ-
renci, hiç almadığı ya da devam şartı sağlamadığı veya devam şartını sağlayıp başarısız (FF)
olduğu zorunlu ders/derslere yazılmak zorundadır. Öğretim programından çıkartılan derslerin
yerine ilgili kurullarca belirlenen diğer dersleri alır. 

(4) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Seçimlik dersin kaldırılmış ya da o dönem açılmamış olması halinde yerine aynı seçimlik grup-
tan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir. 
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(5) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; öğrencinin
isteği, danışmanın onayı ile tamamlanır. Bu yük ders alacağı dönemdeki AKTS yükünü geçe-
mez. 

(6) ÇAP öğrencileri bir dönemde en fazla dönem AKTS yükü + 15 AKTS (+ 15
AKTS’yi aşması halinde en çok 3 derse) karşılığı derse kayıt yaptırabilir. 

(7) Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel ağırlıklı
not ortalaması 3,00 ve üzeri olanlar; bir dönemde en fazla dönem AKTS yükü + 5 AKTS (+5
AKTS’yi aşması halinde en çok 1 derse) karşılığı derse kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan ders alan
öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına ve derslerin bu-
lunduğu dönem ortalamasına dahil edilir.

(8) Normal eğitim-öğretim süresini tamamladığı halde dersi tekrar almak zorunda olan
öğrenciler, derse devam etme koşuluna bakılmaksızın, belirlenen ücreti ödemek şartıyla aka-
demik takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdürler. 

(9) Öğrenciler örgün öğretim programlarında çakışan derslere aynı anda kayıt yapamaz.
Ancak, laboratuvar veya uygulamalı dersler hariç, daha önce devam şartını sağlayıp tekrar al-
mak durumunda kaldığı ders/dersler veya uzaktan eğitim dersleri bu kapsam dışındadır. 

Öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı 
MADDE 10 – (1) Öğrenim ücretleri her akademik yıl başında Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenir. Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılmış olan veya ilgili mevzuat hükümleri
gereğince kaydı silinmiş olan öğrenciler, kayıtlı olduğu akademik yıl öğrenim ücretinin tama-
mını ödemekle yükümlüdür.

(2) Tam teşekküllü bir Devlet veya üniversite hastanesinden aldığı sağlık kurulu raporu
ile öğrenimine devam edemeyeceğini belgeleyen veya vefat eden öğrenciye devam etmediği
sürenin ücreti iade edilir.

(3) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.
Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt yenilemesi mümkün değildir. Mali
yükümlülüğünü  ödeme planı çerçevesinde yerine getirmeyen  öğrencilere öğrenci işleri sistemi,
mesaj dışında tüm işlemler için kapatılır. 

(4) Öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususlar, Nişantaşı Üniversitesi
Burs Yönergesi esasları çerçevesinde belirlenir. 

Danışmanlık 
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun

kararı ile tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından bir danışman atanır.
Danışman atanana kadar öğrencinin danışmanlık hizmetleri bölüm başkanı tarafından verilir. 

(2) Danışman; öğrencinin derse devam, ders kaydı, başarı durumunu izleme ve eğitim-
öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye rehberlik yapar ve yardımcı olur. 

(3) Öğrencinin öğrenimi süresince her yarıyıl alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ye-
nileme ve derse yazılma, ders bırakma ve yeni ders alma gibi işlemleri, bu Yönetmelik çerçe-
vesinde danışman onayı ile yapılır. 

(4) Ders kaydı işlemlerindeki hata ve/veya eksiklerden öğrenci sorumludur. Öğrenci,
ders kaydı için akademik takvimde öngörülen süre içinde danışmanına başvurmakla yüküm-
lüdür. 

(5) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak
olan danışman, bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman
yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili akademik birime ve öğ-
rencilere duyurur.
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Öğrenci disiplin işlemleri 
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Öğretim yılı akademik takvim 
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı, her biri 14 hafta süreli güz ve bahar dönemle-

rinden oluşur. Dönem sonu (final) sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama,
bitiş ve sınav tarihleri her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir. Ge-
rekli hallerde eğitim-öğretim süresi Senato tarafından düzenlenebilir. 

(2) Resmî tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde Senato ka-
rarıyla öğretim ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. 

(3) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.
Yaz öğretimi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve yaz öğretimi Üniversitenin ilgili
yönergeleri çerçevesinde yürütülür.

Öğretim süresi ve katkı payı 
MADDE 14 – (1) Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri; ön lisans

programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve
altı yıllık programlarda dokuz akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen
süre, bu sürelere dâhil değildir. Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda
mezun olamayanlara, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve
Nişantaşı Üniversitesinde Öğrenim Görmekte Olup, Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans
ve Ön Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uygulanır.

(2) Normal öğrenim süresini doldurmuş öğrencinin mezun olabilmek için daha önce
almış ancak başarısız olduğu ve/veya hiç almadığı dersler için öğrenim katkı payı ders/kredi
başı için tespit edilen ücreti öder. Bu dersler için ödenecek katkı payı miktarı o yıl için belir-
lenen eğitim-öğretim ücretinden fazla olamaz. 

Eğitim-öğretim dili 
MADDE 15 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Senato onayı ile bazı

programlar veya dersler, özellikleri gereği İngilizce/Türkçe, sadece İngilizce veya başka bir
dilde yapılabilir.

Öğretim planları 
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, zorunlu, ortak ve seçimlik dersler dikkate alı-

narak Senato tarafından kararlaştırılan öğretim programına göre yapılır. Bir bölümün/programın
eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler ilgili akademik birim kurullarında
hazırlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer. 

(2) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi
ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin
çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir.  

(3) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve/veya uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlerin gerekli çalışma saatleri de
göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı
olarak ders kredileri hesaplanır. 
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(4) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatle-
rinin yarısının toplamından oluşur. Dersin AKTS değeri Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki
ilkelere göre belirlenir. Her dersin kredisi ve AKTS değeri öğretim planında belirtilir. 

(5) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, stüdyo, labora-
tuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, tez, proje, bi-
tirme çalışması, staj, işbaşında mesleki uygulamalar ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zo-
runlu ve seçimlik olabilir. Programların bir yarıyıldaki ders ve uygulamaları ilgili akademik
birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(6) Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygula-
nabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının ya-
pılması ve diğer hususlar yönerge veya Senato esaslarına göre düzenlenir. 

(7) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik
ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı
ile belirlenir. 

(8) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide se-
çimlik dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür. 

(9) Öğretim planları ve haftalık ders programları, ilgili akademik birimin kurul kararları
ile Senatoya sunulur. Senato onayından geçen öğretim planları; öğretim başlamadan önce aka-
demik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. 

(10) Staj; eğitim ve öğretim programının özelliklerine göre, yarıyıl aralarında yürütülen
ve öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan,
ancak her bölüm/program için zorunlu olmayan okul dışı çalışmalardır. Staj uygulama esasları
ilgili akademik birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenen staj yönergeleri kap-
samında yürütülür. 

(11) Bitirme projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gös-
teren ve danışman öğretim elamanları gözetiminde yürütülen kişisel veya grup çalışmasıdır. 

(12) Seminer; eğitim ve öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde, öğretim ele-
manları ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmalar-
dır. 

(13) İşbaşında mesleki uygulamalar; lisans programlarının sekizinci yarıyılında ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

(14) Eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; her yarıyıl eğitim ve öğretim planında göste-
rilen o yarıyıla ait eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamından oluşur.

Kalite süreçleri 
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-
seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Başarı Değerlendirme ve Mezuniyet

Üniversite ortak derslerinin yapılma ilkeleri
MADDE 18 – (1) Üniversite ortak dersleri Rektörlüğe bağlı Ortak Dersler Koordina-

törlüğü tarafından yürütülür. 
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Ölçme-değerlendirme
MADDE 19 – (1) Ölçme-değerlendirme yöntemleri yarıyıl içi (vize), yarıyıl sonu (fi-

nal) sınavı olmak üzere en az iki ölçme faaliyetinden oluşur. Vize sınavları yazılı sınav ve/veya
öğrenci tabanlı sınav olarak yapılır. Sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Dönem içi
değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı
%60’tır. 

(2) Bir yarıyıl içinde, dil hazırlık sınıfı derslerine %80; teorik derslere %70, laboratuvar
ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Uçak Bakım ve Onarım,
Hava Trafik Kontrolü ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarında devam koşulu
%90’dır. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir
liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dekanlığa/yüksekokul/konservatuvar/mes-
lek yüksekokulu müdürlüğüne verilir ve sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen
dersten devamsız sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan
bu öğrencilere NA notu verilir. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki
devam kriterleri dersi sunan akademik birim tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında
ilan edilir. 

(3) Hazırlık programı dışındaki programların bir dersinden (FF) alan öğrenci, bu dersi
tekrar aldığında, devam etmek zorunda değildir. NA (devamsızlık nedeniyle) alarak başarısız
olan öğrencilerin derse devamları zorunludur. Öğrenci her durumda (FF veya NA durumların-
da), ders müfredatı kapsamındaki proje, atölye, laboratuvar, uygulama, ödev ve benzeri çalış-
malara, ara sınav ve final sınavlarına katılmak zorundadır. 

(4) Millî takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde
Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve hazırlık çalışmalarına ka-
tılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin he-
sabında dikkate alınmaz. 

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bir kısmı YÖK’ten alınan onay doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla verile-
bilir. 

(6) Bölüm/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak
yapılır. Üniversite genelinde ön lisans ve lisans düzeyinde ortak kodla yürütülen derslerin ölçme
ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından be-
lirlenir. 

(7) Dönem sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından hazırlanır ve sınav
dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün
ve saatte yapılır. 

(8) Bir dersin dönem sonu başarı listesi ve sınav evrakları; sınavların yapıldığı tarihten
itibaren akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından dekanlığa/mü-
dürlüğe teslim edilir. 

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak 
MADDE 20 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri,

Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İn-
tibak Esasları Yönergesine göre yürütülür. 

Sınavlar 
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, kısa sınav ve dönem içi çalışmalar, mazeret sı-

navı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavların-
dan oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersin değerlendirme et-
kinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı yapılır. Dersin öğretim
elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarını, yarıyıl
sonu (final) notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar
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ve yarıyıl sonu (final) sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde
tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Sınavların yapılış biçimi dersi veren öğretim
elemanı tarafından her dönem başında ders izleme formunda belirtilerek öğrenciye duyurulur. 

(2) Ara sınav; her eğitim-öğretim yarıyılında, her bir dersle ilgili olarak, akademik tak-
vimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yazılı veya öğrenci tabanlı olarak yapılır.  Ancak
uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl
içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak ders-
lerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi
ve ilgili akademik birimlerinin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl başlangıç
tarihinden sonra en geç bir hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir. Ara sınavların tarih, yer ve
saatleri, dekanlıklarca/müdürlüklerce planlanır ve ilan edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik
takvimde belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak ilgili akademik birimler tarafından plan-
lanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları cumartesi
ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar; ders müfredatı kapsamında öğretim elema-
nının yarıyıl içinde gerekli gördüğünde yaptığı kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalardır. 

(4) Öğrenci tabanlı sınavlar; arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer,
laboratuvar ve benzeri şekilde yapılan sınavlardır.

(5) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten bel-
geyi bir dilekçe ekinde mazeret bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde fakülte/yük-
sekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim eder. İlgili akademik birim
kurulu kararı ile mazereti uygun görülenlere sınav hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı,
yarıyıl içinde ilgili akademik birim yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ve final sınavla-
rından önce yapılır. Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya sınav-
lara giremez, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değer-
lendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır. 

(6) Yarıyıl sonu (final) sınavı; her yarıyıl sonunda, o yarıyılda açılan dersler için yapılan
sınavdır. Yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. 

(7) Bütünleme sınavı; final sınavına giremeyen veya girip FF ile başarısız olan öğren-
cilere verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez. 

(8) Not yükseltme sınavı; tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet ko-
şullarını yalnızca genel not ortalaması 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan
öğrencilere, kendi seçecekleri en fazla üç dersten, genel not ortalamasını 2,00 veya üstüne yük-
seltebilecek olmaları koşuluyla verilen sınav hakkıdır. Not yükseltmek için talep edilen ders-
lerin notları CC’ den yüksek olamaz. Öğrenciler, mali yükümlülüklerini yerine getirmek şartı
ile, ilan edilen tarihte not yükseltme sınavına girebilirler. Sınav sonucunda alınan not eski notun
yerine geçer. Bu sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

(9) Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğre-
nim sürelerini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını
yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde verilen sı-
nav hakkıdır. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi GANO’sunu
2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bitirme projesi, staj, mesleki
uygulamalar, işbaşında mesleki uygulamalar gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav
hakkı tanınmaz.  Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar ilgili akademik birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili akademik birim
yönetim kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve
başvuruları karara bağlar. Öğrenciler, mali yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile, ilan edi-
len tarihte tek ders sınavına girebilirler. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan
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en az DD notu almaları gerekir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenciler bu dersi ilgili
yarıyılda yeniden almak zorundadır. Öğrenciler tek ders sınav hakkından kayıtlı oldukları her
yarıyıl sonunda bir defa yararlanabilir. Tek ders sınavı hakkını kazanmış olduğu dönemde kul-
lanmayanlar bu haktan vazgeçmiş sayılır.

Sınavların yapılması 
MADDE 22 – (1) Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara ve akademik takvime

uygun olarak ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak, Üniversite dışında yapılması gereken
ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir. 

(2)  Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına
bölüm/program başkanlığınca karar verilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 23 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu (final), bütünleme, mazeret, not yükseltme

ve tek ders sınavları sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı
bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten
sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak veya OBİS üzerinden elektronik ortamda itirazda bu-
lunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve
öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi
durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluş-
turulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değer-
lendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya prog-
ram başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir.
Dekanlık/Müdürlük, sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik
varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

Sınav evrakının saklanması 
MADDE 24 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğ-

retim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır. 
Başarı notu 
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu

notunun ortalamasından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dö-
nem sonu sınavının (final) başarı notuna katkısı %60’tır. Başarı notu 50’nin altında olan öğ-
renciler başarısız sayılırlar. Başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

100’lük Sistem Dörtlük Sistem 
Başarı Derecesi Harf Notu Karşılığı Karşılığı
Pekiyi AA 90 – 100 4,00
İyi - Pekiyi BA 85 – 89 3,50
İyi BB 80 – 84 3,00
Orta – İyi CB 70 – 79 2,50
Orta CC 60 – 69 2,00
Şartlı Geçer DC 55 – 59 1,50
Şartlı Geçer DD 50 – 54 1,00
Başarısız FF 0 – 49 0,00
Muaf M --- ---
Yeterli/Başarılı S --- ---
Yetersiz/Başarısız U --- ---
Eksik/Tamamlanmamış I --- ---
Devamsız başarısız NA --- ---
Sınava girmedi -1 --- ---
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a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-
şarmış sayılır. 

b) Bir dersten FF, NA veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 
c) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını gösterir.

Herhangi bir desten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; o dö-
nemdeki GANO’sunun ön lisans ve lisans programları için en az 1,80 olması gerekir. 

ç) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin
koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere (NA) notu verilir. (NA) notu, not ortala-
maları hesabında FF notu işlemi görür. 

d) (-1) notu; ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere verilir. Bu
öğrenciler o dersin ara sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile baş-
vurarak sınava girememe mazeretini bildirir. Mazereti kabul edilen öğrenci ara sınav yerine
açılacak mazeret sınavına girebilir ve alacağı not ilgili dersin geçerli notu geçerli not olarak
sisteme işlenir. Dönem sonu final sınavına girmeyen öğrenci ise, akademik takvimde belirtilen
tarihte bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına da girmeyen öğrencinin (-1) notu, dö-
nem içi çalışmalarına bakılmaksızın kendiliğinden (FF) notuna dönüşür ve not ortalamaları
hesabında (FF) notu işlemi görür. 

e) (S) notu; öğretim programlarında bulunan ortalamaya girmeyen dersten başarılı olan
öğrencilere verilir. 

f) (U) notu; öğretim programlarında bulunan ortalamaya girmeyen dersten başarısız
olan öğrencilere verilir. 

g) (I) notu; tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere
verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, final sınavlarının bitiminden itibaren en geç
on beş gün içerisinde veya takip eden yarıyılın ders kayıtları başlamadan önce verilir. Bu süre
içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları FF notuna dönüşür.

Genel ağırlıklı not ortalaması 
MADDE 26 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının, AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kre-
disine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. 

(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise
yukarı yuvarlama kuralı uygulanır. 

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla alınan derslerde son not
geçerlidir. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz. 

(4) Ön lisans programlarındaki staj/bitirme proje dersleri ve lisans programlarındaki
Kişisel Eğitim Programı (KEP) dersleri notları S/U olarak değerlendirilir ve not ortalamasına
katılmaz. 

Öğrenimi bitirme ve derecesi 
MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın müfredatındaki bütün dersle-

rinden başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz
yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2,00 düzeyine
çıkarmış ve varsa zorunlu staj yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenci öğrenimini bitirmiş
sayılır ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun kararı ile kendisine 28 inci maddede belir-
tilen diploma verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir. 
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(3) Aktif olarak en az altı yarıyıl ders almak şartı ile mezuniyet koşullarını erken sağ-
layan öğrenciler, öngörülen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. 

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili aka-
demik birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır. 

(5) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun öğrencinin mezun olduğuna
dair aldığı kararın tarihidir. 

Diploma 
MADDE 28 – (1) Üniversitenin; fakültelerinde, konservatuvarında, yüksekokullarında

bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, konservatuvar, yük-
sekokul ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir. 

(2) Üniversitenin meslek yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı
ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle ön lisans diplo-
ması verilir. 

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders
programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre ba-
şarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri
ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir. 

(4) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Nişantaşı Üniversitesi Diploma ve Sertifikalar Se-
nato Esaslarına göre yürütülür. 

Onur ve yüksek onur öğrencileri 
MADDE 29 – (1) Yaz öğretimi hariç, mezun durumda olan öğrencilerin not ortalaması

en az 3,00 – en çok 3,49 olanlar onur öğrencisi, en az 3,50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur
öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin
cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Devamlı ve geçici ayrılma
MADDE 30 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin kayıtları

silinir. Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile ilgili

fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu sekreterliğine başvurur. Bu öğrenciler
öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteği ile ayrılmış veya ilgili mevzuat
hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim
yılı dâhil olmak üzere; mali taahhütleri ile belirlenmiş bedeli ödemekle yükümlüdür. 

b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden; bir süre sonra
ayrılmak isteyenler önceki yıllar dâhil ve o yıla ait üstlenmiş oldukları mali taahhütlerini yerine
getirmek zorundadır. 

c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir.
Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belir-
lediği yasal vekilleri (Noter onaylı) aracılığıyla Üniversiteden kaydını sildirebilir. 

ç) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma
iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz. 

d) Her yıl Ağustos ayında nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir. 
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e) Bu Yönetmelikte yer almayan nedenlerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğrencilere
de bu fıkra hükümleri uygulanır. 

f) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir. 
(2) Öğrencinin, ilgili kurulca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle Üniversiteden geçici

olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlar-
dır: 

a) Hastalık, birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimse-
sinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kal-
dırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul
edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye
ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en
çok dört yarıyıl izin verilebilir. 

b) Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili akademik birim sekre-
terliğine yapar. 

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine ilgili geçerli belgeyi ekler. 
ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine ka-

tılamaz, kayıt dondurduğu dönemin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğ-
retim süresinden sayılmaz. 

d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-
mesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır. 

e) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, öncelikle tüm mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondu-
rulmaz.

f) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir. 
Bildirim ve adres bildirme 
MADDE 31 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimî adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-
lanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi ve telefon numarasını yanlış veya ek-
sik olarak bildirmiş olan veya adres ve telefon numarasını değiştirdikleri halde bunu Danışmanı
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin bildirdikleri ad-
rese yapılacak bildirimler geçerlidir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları
uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 33 – (1) 28/10/2018 tarihli ve 30579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ni-

şantaşı Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminden ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans te-

meline dayalı yüksek lisans ile lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan
lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD): Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki

enstitülerdeki anabilim/anasanat dalını, 
ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki

enstitülerin anabilim/anasanat dalı başkanını, 
d) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu, 

e) Enstitü Müdürü: Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini, 
f) EYK: Enstitü yönetim kurulunu, 
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
ğ) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,
h) Mütevelli Heyet: Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ostim Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını, 
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü, 
k) Senato: Ostim Teknik Üniversitesi Senatosunu, 
l) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini, 
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına lisans diploması (mezuniyet belge-

si), ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan
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alınan sonuç, lisans not döküm belgesi (transkript), İngilizce yürütülen programlar için yabancı
dil bilgi düzeyi (yeterlilik belgesi) ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan
diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezli yüksek lisans programına başvuracak olan-
ların programa kabulünde; lisans diploması, ALES puanı, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu ile lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Tezli yüksek lisans programları
için ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato ta-
rafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak
koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak mi-
marlık temel alanı dışında tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabu-
lünde ise, ALES notuna sahip olma şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına
kabulde; lisans diploması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans not
ortalaması değerlendirilebilir. İngilizce yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi (ye-
terlilik belgesi) ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan diğer ölçütler değer-
lendirilerek öğrenci alınır.

(2) Doktora programlarına lisans ve yüksek lisans diploması (başarı) düzeyleri, ALES
sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan so-
nuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer öl-
çütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Doktora programlarına başvuran adayların yüksek lisans
mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının da
4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Ancak mimarlık temel alanı
dışında tasarım ile ilgili alanlarda açılan doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e
girme koşulu aranmaz. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans ve li-
sans diplomasına sahip olmak ve başvurulan programın puan türünde tezli yüksek lisans dip-
lomasıyla başvuranlarda 60, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise 80 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Doktora progra-
mına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra bilimsel değerlendirme
sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not
ortalaması da değerlendirilebilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağır-
lıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES
sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan so-
nuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer
ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak tasarım ile ilgili alanlarda açılan sanatta yeterlik
programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programla-
rına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve sözel puan türünde 55 ve
lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olma-
mak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tara-
fından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul
edilebilmeleri için gereken asgari lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden
3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların
sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile müla-
kat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye iliş-
kin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta ye-
terlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir. 

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2020 – Sayı : 31278



(4) Üniversitede yürütülen lisansüstü programların dili, Senato tarafından belirlenir ve
Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü
kurulu kararıyla öğrencilerin önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği
sağlama şartı aranabilir. Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların yabancı dil bilgi düzeyleri YDS, eş değerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası
sınavlar, İngilizce eğitim veren diğer yükseköğretim kurumlarının İngilizce Yeterlik Sınavları
veya İYS sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına
kabul edilebilmek için yeterlik sınav başarı notu YDS veya İYS’de 100 üzerinden 60 puandan
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına
öğrenci kabulünde YDS’den 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir
puan veya ÖSYM’ce eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eş değeri bir puan alın-
ması zorunludur. Resmî dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim
kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez. 

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.
Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar
başvuru için diplomalarını, ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce
bilgi düzeylerini belgeleyen bir sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri
belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kayıt için adaylardan istenen
belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(6) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya ÖSYM’ce eş
değerliliği kabul edilen uluslararası sınav puanları, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce
bilgi düzeyleri ve ilgili enstitü ana bilim dalınca uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte değer-
lendirilmesi sonucu enstitü ana bilim dalı tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara
kabul edilirler. Başvuru sonuçları ilgili enstitü ana bilim dallarınca veya enstitüler tarafından
açıklanır. 

(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir. 

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 6 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle
başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edil-
diği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir.
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5 inci
maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı
yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eş değerliği, ilgili EYK tarafından
belirlenir. 

(2) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

İngilizce başarı düzeyi 
MADDE 7 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri İngilizce yürütülen lisansüstü programlara

kabul için yeterli görülmeyen ve İngilizce İYS’de başarısız olan veya bu sınava girmeyen aday-
lar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. 
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Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 8 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin ancak farklı alanlara

başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel/sa-
natsal hazırlık programı toplam 4 dersi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili EABD
tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya li-
sansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin
ders programı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğ-
rencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. 

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.
Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği ke-
silir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. 

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve
programı en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına
kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ve en
az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü
programı not ortalamasına katılmaz. 

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 9 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya

da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren
bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredileri/saatleri de belirtilir. 

(3) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz.
Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve teze kayıt olamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.

(4) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili EABD’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edi-
lebilir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tü-
müyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz
yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili
EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir.
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Yeni kayıt ve kayıt yenileme 
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara ilgili EYK kararı ile kabul edilen öğrencilerin

kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programlara kabul edilen
öğrenciler, Enstitü tarafından istenilen belgeler ile programlara kayıt olurlar. Kaydını akademik
takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan
öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır.
Öğrencilerin bu süreler için ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir. 

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-
ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına,
doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylan-

mış örneği kabul edilir.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

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

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
İzinler 
MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrencilere mazeret izinleri, ilgili EYK tarafından geçerli

bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört
yarıyıla kadar verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bu-
lundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. 

(2) İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna
kadar yapılabilir.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretine ilişkin hususlar
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

Kayıt sildirme 
MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile ilgili

Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin, ilgili EYK kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir.
Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretine ilişkin hususlar
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

Öğrenim ücretleri ve burslar 
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin öğrenim ücretleri ve

öğrenim burslarına ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir. 

(2) Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli sa-
yılma işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci programı süresinden önce tamamlasa dahi
program öğrenim ücretinin tamamını öder. Normal öğretim süresinde programı tamamlaya-
maması halinde öğrenci, uzattığı süre için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödeyecektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Hükümler

Lisansüstü programın açılması ve eğitim-öğretim yılı 
MADDE 14 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile dok-

tora programlarını kapsar. Bir lisansüstü programı, EABD Başkanlığı tarafından hazırlanarak
ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. Bir
lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak il-
keleri, EABD Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulu tarafından incelenip, Se-
natoya sunulur ve karara bağlanır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak
lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılır.

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

(3) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları
ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(4) Bir akademik yıl on altı haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir. 

(5) Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağ-
lıdır. Yaz okulu ücrete tabidir. 

Devam zorunluluğu 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenciler teori ders-
lerinin %70’ine, laboratuvar ve uygulama derslerinin ise %80’ine devamla yükümlüdür.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri 
MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haf-

talık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. 
(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir. 
Programlar, ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. 

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
(TYYÇ) göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato
tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

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

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.
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(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

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

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

(7) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca yarıyıl sonu
sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları,
Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek
yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması de-
ğerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı
tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi
bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı yapılır. 

Ders notları 
MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:
AA 4,00 90-100
BA 3,50  85-89
BB 3,00  80-84
CB 2,50  70-79
CC 2,00  60-69
DC 1,50  50-59
DD 1,00 45-49
FD 0,50 35-44
FF 0,00 0-34
NA 0,00 0
(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır. 
(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır: 
a) I: Eksik.
b) S: Yeterli. 
c) U: Yetersiz. 
ç) P: Gelişmekte Olan. 
d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan. 
e) NA: Devamsızlık.
(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğ-
renci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Bakanlığına
teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya ben-
zeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir. 
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(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 
(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir. 
(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. 
(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına

katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu
dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler
öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kulla-
nılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez. 

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere
verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür. 

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır. 

(11) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğ-
rencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

Notlarda maddi hata ve itirazlar
MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğ-
retim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sı-
navlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde
düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağla-
nır.

(2)  Öğrenciler geçerli bir nedene bağlı olarak ilgili EABD Başkanlığına, yapılan sı-
navlar veya verilen notlarla ilgili itirazları yapabilirler. İtrazlar en geç on beş gün içerisinde
bir dilekçe ile EABD’ye yapılmalıdır. EABD Başkanlığının yapılan itirazı uygun bulması ha-
linde en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde sınavları yeniden yapılabilir veya maddi hatalı
notları düzeltebilir. Daha geç yapılan başvurular için ise, konu ilgili EYK tarafından karara
bağlanır.

Not ortalamaları 
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam AKTS, o dersin AKTS de-
ğeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın
not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam AKTS tu-
tarı, alınan derslerin AKTS değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişin-
den itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış
olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen ders-
lerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. 

Ders saydırma 
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken
mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir. 

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış
oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır. 

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki
başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi,
ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir. 
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Ders tekrarı 
MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak

yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir.
Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafın-
dan eş değer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yük-
seltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tara-
fından eş değer kabul edilen dersleri alabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları 
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma ya-

parak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak-
tır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların
hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK onayı ile ilân edilerek
duyurulur.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili
EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek lisans
programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla yeni kayıt olunacak yüksek lisans programın-
daki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede, öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-
retime ilişkin diğer hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü 
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi adet zorunlu ve seçmeli kredili ders, EABD’nin uygun göreceği bir seminer
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı ya da başarısız
olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisin-
den az olmamak koşuluyla seminer, zorunlu ve seçmeli dersler dahil en az sekiz ders ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı
derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. 

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar, enstitüye önerilir ve ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş kadrolu öğretim üyeleri
arasından seçilir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak se-
çilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili ens-
titü kurulu tarafından belirlenir. 
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi, ilgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan
yarıyıllar ile bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlıkta geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Değişim prog-
ramları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-
rumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine dâhildir. Dört yarıyıl sonunda öğretim pla-
nında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans ders-
lerinden seçebilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.  

(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki lisansüstü ders alabilir. 

(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde

tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde
yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü
ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir. 

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdürlüğü
tarafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren  öğrenci,  tez
sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin
ciltlenmemiş ve içerik yönünden danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile
birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sı-
navına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır.
Jüri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek
üye belirlenir. 

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşur. 
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(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde eksiklik-
lerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğren-
cinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. 

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

Tezli yüksek lisans diploması 
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için

öğrencinin diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kop-
yasını ve PDF formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun
bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti
dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde yüksek
lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik
CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

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

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü 
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı iki dönemi ders ve bir dönemi dönem projesi olmak üzere toplam
üç dönemdir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile 30 AKTS’lik dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrenci tezsiz yük-
sek lisans programından mezun olmak için toplam 90 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Öğrenci,
dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü
dilde yazılması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve
proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tara-
fından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman
atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 
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(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile ta-
mamlanması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı baş-
kanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir. 

(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

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

(9) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 
Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için

öğrencinin kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlaması ve Üniversite ile ilgili
mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun
bulunmaması gerekir. 

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler birinci dönem sonunda, Üniversite
tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek
kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programları

Amaç ve kapsam 
MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora program-
ları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora süresi ve ders yükü 
MADDE 30 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı
derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. 
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(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar
ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı,
en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans
dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiş-
tirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır. 

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yü-
küne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(6) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 

(7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla ta-
mamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlaya-
mayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Doktora yeterlik sınavı 
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç
beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora
yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili
EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 
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(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan
ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl,
biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğ-
renci sözlü sınavına alınır. 

(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD
tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan en çok 2 ders
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu alınması ge-
rekir. 

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

Tez izleme komitesi 
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin öne-

risi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-
ması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi
ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili
enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Doktora tezinin sonuçlanması 
MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde ta-

mamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda te-
zin İngilizce yazılması zorunludur. 

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da ulus-
lararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağ-
layan, tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdürlüğü ta-
rafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren öğrenci, tez sı-
navına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik
yönünden danışmanca kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada
belirtilen yayım için gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili ensti-
tüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri
en son tarih akademik takvimde belirtilir.

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

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

(5) Jüri üyeleri, 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 ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisans-
üstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. 

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi
başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, uzatma
aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. 
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Doktora diploması 
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunma-
sında başarılı olması, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç
kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun
bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti
dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine dok-
tora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik
CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.  

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programları

Amaç ve kapsam 
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü 
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on
dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerinin en az 3,00 genel not
ortalaması ile tamamlanması gerekir. 

(2) Enstitü 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 be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir, bu öneri EYK ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye tez danış-
manı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır.
Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının
atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 
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(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(5) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans
derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve sanatta
yeterlik kredisine saydırabilir.

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

(7) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 

(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 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. Sanatta yeterlik programı için gerekli
kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kre-
dili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not orta-
lamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygula-
malarını 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 öğ-
rencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta ye-
terlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 38 – (1) Öğrenci, tezinde elde ettiği sonuçları ve sanatsal çalışmasını açıkla-

yan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde
yazmak ve ayrıca tezini ve sanatsal çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri,
en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil toplam beş  kişiden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABD tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci
maddenin sekizinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, sanat dalının

özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilmesi için öğrencinin diğer koşulları da sağla-
mak kaydıyla Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim
ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav juri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.  

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunma-
sında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim et-
mesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tama-
mını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Ens-
titü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF for-
matında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.
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(3) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü
programları Rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

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

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Lisansüstü eğitim programının açılması
MADDE 41 – (1) Lisansüstü eğitim, eğitim dili Türkçe ve İngilizce tezli ve tezsiz yük-

sek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarını kapsar.
(2) Bir lisansüstü program, ilgili anabilim/sanat dalı tarafından hazırlanarak ilgili

EYK’nın önerisi, Senato ve Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibakı ilkeleri, anabilim/sanat dalı tarafından hazırlanarak ilgili EYK tarafından ince-
lenip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır. 

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

(6) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programlar
açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. 

(7) İlgili mevzuat ve karşılıklı mutabakatlar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yüksek
öğretim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarında, anabilim/sanat dalı başkanlığınca her

öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar Enstitüye önerir ve danışmanların ataması yapılır. Tez danışmanı ve tez konusu, il-
gili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar or-
tamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak şekilde belirtilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato-
sunun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı anabilim/sanat
dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından da doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Disiplin işlemleri 
MADDE 43 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Burs
MADDE 44 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar

Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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Sağlık işleri
MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan

önce Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl
başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
Kayıt dondurma
MADDE 47 – (1) Öğrencinin geçerli bir mazereti olması halinde en fazla iki dönem

kaydını dondurabilir.
(2) Öğrenci ilgili anabilim/sanat dalına bir dilekçe ile başvurarak geçerli mazeretini be-

yan ve ispat ederek kaydını dondurmak için başvurabilir.
(3) Öğrencinin kayıt dondurmak için başvurabilmesi için, bulunduğu dönemin kaydını

yaptırmış ve öğrenim ücretini ödemiş olması gerekmektedir. Öğrencinin ödediği bu öğrenim
ücreti, öğrencinin tekrar öğrenime başlayacağı dönemin ücreti olarak mahsup edilmiş olacak-
tır.

(4) İlgili anabilim/sanat dalının öğrencinin kayıt dondurma talebini ve dilekçesini uygun
bulması halinde, dilekçeyi bir üst yazıyla EYK’ya bildirir. EYK’nın alacağı kararla öğrencinin
kayıt dondurma talebi en fazla iki dönem süreyle uygulanabilir.

Kayıt sildirme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak

kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, EABD Başkanlığı tarafından lisansüstü programlara
başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

Uzaktan öğretim lisansüstü programları
MADDE 49 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans
programına ilişkin usullere tabidir.

(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri EABD Başkanlığının önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

Yürürlük 
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8329 

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

 
 8330 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8324 

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

 
 8325 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8354 

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

 
 8355 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8379 

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

 
 8361 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8378 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 
NO 

ESAS 
NO 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

SANIK 
ADI 

SOYADI 

BABA 
ADI 

DOĞUM 
YERİ-

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 2020/221 2020/268 16.07.2020 
MEHMET 
NANTU 

BAYRAM 
MALATYA-
09/02/1962 

5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun; 

106/1. maddesi 
uyarınca Tehdit, 

125/1- 2. maddesi 
uyarınca Hakaret 

Her iki suç 
yönünden de; 

Hükmün 
Açıklanmasının Geri 

Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği 
ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 
30.maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra 
tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 8347 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun İli İlkadım Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede 

Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 m² lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan 4 katlı bina 
(Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sk. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve 
yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF 
ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. 

2- Taşınmazın satış bedeli 12.500.000,00 TL (On İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira)olup, 
geçici teminatı 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lira ) ’dır. 

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği 
gününden itibaren 15 gün içinde;  resmi vergi ve harçlar ile ihale bedelinin tamamını ödemek 
zorundadır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat 
kaydedilecektir. 

3- İhale 18/11/2020 Çarşamba günü saat 10:30 da İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet 
Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda (Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 
İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler en geç 17/11/2020 Salı günü,  mesai bitimine kadar 
Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. 

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
A) Kanuni ikametgâh adresi, 
B) Tebligat için adres göstermesi, 
a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. maddede belirtilen oranda) 
D) İmza sirkülerini vermesi, 
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 
F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, 
5- İhale şartnamesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir veya satın alınabilir. 

İhale şartnamesi 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. 
6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
 8259/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait altyapı 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Karabük Organize Sanayi Bölgesi Manolya Cad. No: 11 
KARABÜK 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol, istinat 

duvarı, yol drenaj, menfez, atıksu, yağmursuyu, 
içmesuyu, mekanik ve telekom altyapı şebekesi 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Karabük 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 35.073.761 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.052.212,83 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/11/2020 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Karabük Organize Sanayi 

Bölgesi Manolya Cad. No:11 KARABÜK adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8410/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) 

alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yenidoğan Mahallesi İl Özel İdaresi No: 111 KÜTAHYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (I. 
Etap) alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 

telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Altıntaş / KÜTAHYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 81.772.700 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.453.181 TL 

3-  İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/11/2020 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yenidoğan 

Mahallesi İl Özel İdaresi No: 111 KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8411/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 2007/2260 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8366/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2020/99 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8367/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 2015/1195 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8368/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Bursa 6. İş Mahkemesinin 2017/157 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8369/1-1 

—— • —— 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemize ait 15/10/2020 tarih ve 31275 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak 

yayımlanan öğretim üyesi alımı ilanında 1. sırada yer alan doçent kadrosunun anabilim dalı 
sehven farklı yazılmış olup aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiş ve genel şartlar altında 
belirtilen "Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” 
olmaları zorunludur." ibaresi iptal edilmiştir.  

No Fakülte Bölüm Anabilim 
Dalı Unvan Derece Adet Nitelik 

1 Diş 
Hekimliği 

Klinik 
Bilimler 

Ağız Diş ve 
Çene 

Radyolojisi 
Doçent 1 1 

Oral Diagnoz ve Radyoloji 
alanında doktora yapmış 
olmak. Doçentlik unvanını 
Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi bilim alanında 
almış olmak. Konik ışınlı 
bilgisayarlı tomografi, ağız 
hastalıkları ve lazer 
uygulamaları ile ilgili 
çalışmaları bulunmak. Diş 
Hekimliğinde lazer tedavisi 
ile ilgili mastership 
sertifikasına sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

–– Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


