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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EKLEMELİ İMALAT UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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PAZAR

Sayı : 31326



İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Eklemeli imalat alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.
b) Eklemeli imalat konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, konuyla ilgili lisans ve li-

sansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak, eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve li-
sansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

c) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında eklemeli imalat
konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle
paylaşmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere,  diğer
özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar
yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim
programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eklemeli imalat teknolojileri kapsamı içerisinde yer alan; içten yanmalı motorlar,

düşük ve/veya sıfır karbon salınımlı araçlar, hibrit ve alternatif araç tasarımları, sürdürülebi-
lirlik, optimizasyon, çevresel faktörler, sürücü/yolcu/taşıt güvenliği ve konforu, lastik ve taşıt
dinamiği ve benzeri konularda araştırmalar, incelemeler, geliştirmeler, uygulamalar yapmak.

b) Eklemeli imalat konularında disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını
teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını ilgili sektörün yönetici
ve profesyonellerinin bilgisine sunmak.

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak.
ç) Merkezin amacına uygun olarak, eklemeli imalat teknolojisinin sanayide ve ilgili iş-

letmelerde kullanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, teknoloji
geliştirme, teknoloji transferi ve teknik sorunların çözümü gibi konularda destek sağlamak.

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantılar, seminerler, çalış-
taylar, konferanslar ve kurslar düzenlemek.

e) Eklemeli imalat teknolojileri üzerine farkındalığın arttırılması amacıyla paneller,
söyleşiler ve yarışmalar organize etmek.

f) Üniversitede eklemeli imalat ile ilgili konularda çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duy-
dukları kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek.

g) Eklemeli imalat ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları
ile işbirliği yapmak.

ğ) Eklemeli imalat ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak ve sanayiye, kamu
kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Üniversitede var olan teknik imkânlardan, eklemeli imalat konularında çalışan araş-
tırmacıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Eklemeli imalat konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve
çalışmalar yapmak.

i) Eklemeli imalat araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araştırma ve uygulama ça-
lışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer
ortamlarda yayın olarak sunmak.

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.
k) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki

makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkânlarından Merkezin amaçları kapsa-
mında araştırmacıların faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin
gelişmesine katkıda bulunmak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkez
amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması duru-
munda aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici

gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 
Müdür yardımcıları 
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık
eder ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. 

(4) Müdür yardımcılarının görevi Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda
Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim

Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir. 

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir. 
Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 
c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların so-

rumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek. 
ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği

tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev
alabilecek birimleri tespit etmek. 

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, enstitü ve yüksekokul
müdürlükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlükleri ve Danışma Kuruluna
bilgi sunmak. 

e) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek. 
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f) Merkez bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma gruplarına sonradan katılmak isteyen
araştırmacıların başvurularını değerlendirmek.

g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri
önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniver-
site birimlerini belirlemek. 

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek. 

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak. 
ı) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar

hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek. 
i) Müdürün Merkezin amaçları doğrultusunda getireceği konular hakkında kararlar almak. 
Danışma Kurulu 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün

onayı ile Üniversite ve istekleri halinde diğer üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum ku-
ruluşlarından olmak üzere görevlendirilen altı üye ile Müdür dâhil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Da-
nışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. 

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır. 

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri

ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek. 
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları 
MADDE 14 – (1) Merkezin uygulama ve çalışma faaliyetlerinin verimli yürütülebil-

mesi amacı ile belirlenmiş alt çalışma ve uygulama alanlarında bilimsel çalışma grupları oluş-
turulabilir. Çalışma grubu üyeliği, Müdür tarafından önerilen aday ya da adayların Yönetim
Kurulunca kabulü ile gerçekleşir. Çalışma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu ta-
rafından bir koordinatör atanır ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez Sekreteri 
MADDE 15 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Merkez Sekreteri bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görev-
lendirilebilir. Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kuru-
lunda raportörlük yapar. 

(2) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin ka-

yıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlem-
leri yürütmek. 

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak. 
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü programların işleyişine yönelik usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Lisans-

üstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulüne, bu programlarda
eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ve sınav-
lara 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) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim ve öğretimde yarıyıl tarihlerini ayrıntılı içerecek

şekilde Senato tarafından belirlenerek, Enstitü için ilan edilen eğitim-öğretim dönemlerini,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Azami süre: Bir lisansüstü programda başarılı olmak için ders, yeterlik, tez dönemi

için tanımlanan son süreyi,
e) Bilim/sanat dalı: Enstitü nezdinde ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim,

araştırma ve uygulama yapan birimi,
f) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisans-

üstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak
amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren, lisansüstü eğitim süresi içinde sayılmayan ta-
mamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde lisansüstü programa kayıtlı öğrenciye ders seçimi sürecinde
rehberlik etmek üzere Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen
öğretim üyesini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere
Enstitü ana bilim/bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile iki yıl için görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması ge-
reken bilimsel araştırma raporunu,

ı) Dönem projesi danışmanı: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencinin; ders seç-
me ve bırakma işlemlerini onaylaması, dönem projesine yönlendirilmesi ve dönem projesi da-
nışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere Ana Bilim Dalı Kurul Kararı ile
önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
öğretim elemanını,

i) Eğitim materyali: Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ders ve akademik süreç-
lerin işleyişinde yararlanılan yazılı ve görsel araçları,
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j) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim veren
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

k) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı (EABD/EASD): Enstitüde lisansüstü programı bu-
lunan akademik birimleri,

l) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Enstitüdeki ana bilim/ana sanat dalı biriminin
başkanını,

m) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı (EABDB/EASBDB): Enstitüde ana bi-
lim/ana sanat dalı olarak nitelendirilen akademik birimi,

n) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Enstitüde lisansüstü prog-
ramı bulunan akademik birimlerin kurullarını,

o) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve Enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından olu-
şan kurulu,

ö) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

p) Giriş puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü programlar için aranan şartlar kapsamında
ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile Senato tarafından belirlenen (mezuniyet not
ortalaması, yabancı dil puanı ve benzeri) diğer değerlendirme ölçütlerinin toplamından oluşan
ve kesin kayıtta kullanılan puanı,

r) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin
tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan, dok-
tora/sanatta yeterlik unvanına sahip, yurtiçi veya yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim ku-
rumundaki kişiyi,

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

ş) Kayıt yenileme: Katkı payına tabi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders
seçimi ve öğrenci onayının; katkı payına tabi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci
onayını kapsayan işlemler bütününü,

t) Kredi: Yarıyıl/akademik yıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saa-
tinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

u) Lisansüstü eğitim ve öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik eğitimini,

ü) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim programını,

v) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracı-
lığıyla gerçekleştirilen, öğrenim ücreti Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle Senato tarafından
belirlenen öğretim programını,

y) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

z) ÖBS: Öğrenci/üniversite bilgi sistemini,
aa) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı

olan lisans ya da yüksek lisans yapan kişiyi,
bb) Özel öğrenci: Akademik bir konuda bilgisini artırmak için kayıtlı olduğu enstitü

dışında diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan ders alan öğrenciyi,
cc) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
çç) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,
dd) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konu-

nun incelenip irdelenmesine dayanan ve yazılı metinden oluşan çalışmayı,
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ee) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
ff) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
gg) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini

onaylaması, teze yönlendirilmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel çalışmalara rehberlik etmek
üzere ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı ile önerilen ve EYK tarafından atanan öğretim üye-
sini,

ğğ) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek,
değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri da-
nışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

hh) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez
konusunda teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla tez danışmanı
tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyeti/ilişik kesmesine kadar kesintisiz süren dersi,

ıı) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ii) Üniversite Yabancı Dil Sınavı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yapılan ve bir yıl geçerliği olan dil sınavını,
jj) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
kk) Yarıyıl: Güz veya bahar adıyla en az 14 hafta/70 iş günü çalışma dönemini kapsa-

yan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Se-
nato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ll) Yarıyıl tatili: Akademik takvimde güz yarıyılının ardından Üniversite birimlerinde
eğitim-öğretime verilen arayı,

mm) Yaz tatili: Akademik takvimde bahar yarıyılının ardından Üniversite birimlerinde
eğitim-öğretime verilen arayı,

nn) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
oo) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 5 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar hariç Enstitü bünye-

sinde yürütülen programların dili Türkçedir. Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde yürütülür. 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şart-
lara uygun olması halinde; belli bir programda ders, uygulama, sınavlar, tez ve bitirme projesi
yabancı dilde yapılabilir/hazırlanabilir.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri veri-
lebilir. Bu programlarda Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış eğitim materyalleri izlenebilir,
ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyelerinin
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Programların açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yeni bir lisansüstü programın

açılması, Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile
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3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim
Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili EABDK/EASDK
kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.

(2) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların
açılabilmesi için EK’nin teklifi, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir.
Bu programların uygulama usul ve esasları EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(3) Enstitüde, bir fakülte, bölüm ya da ana bilim dalından farklı bir isim taşıyan disip-
linler arası yeni bir ana bilim/ana sanat dalı açılabilir. Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dal-
ları EK’nin önerisi, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Enstitü bünye-
sinde kurulabilir. Kurulacak olan disiplinler arası programın Enstitü ana bilim/ana sanat dalı
başkanı, EYK’nin teklifi ile Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı
Rektörlüğe bildirilir.

(4) Disiplinler arası EABD/EASD bünyesinde birden fazla bilim dalı varsa,
EABDK/EASDK, Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşur.
Disiplinler arası EABD/EASD bünyesinde farklı bilim dalları yoksa EABDK/EASDK, Enstitü
ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve en az üç farklı EABD/EASD’den veya Üniversitenin diğer
akademik birimleri bünyesinde bulunan bölümlerden seçilen dört öğretim üyesinden oluşur.
Bu öğretim üyeleri iki yıllığına EYK tarafından atanır.

(5) Örgün ve ikinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçeve-
sinde tezli veya tezsiz yüksek lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta
yeterlik programı açılamaz.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora
ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.

(7) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin uygun görüşü,
Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılabilir.

(8) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller EK’nin görüşü
ile Senato tarafından belirlenerek, Yükseköğretim Kurulu kararlarına bağlı olarak uygulanır.

(9) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak diğer usul ve esaslar EK’nin onayı
ile belirlenir.

(10) Enstitü bünyesinde yabancı dilde lisansüstü programın açılması, 6 ncı maddenin
birinci fıkrasına göre yapılır.

Öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı iki yarıyıl, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından

oluşur. Eğitim-öğretim döneminin kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve
tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzak-
tan öğretim ve/veya örgün eğitim ve öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) İlimiz ve bağlı ilçelerinde veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,
doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğ-
retim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato veya Rektörlük tarafından ayrıca be-
lirlenebilir.
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Ders açılması
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler

ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, EABDK/EASDK’nin önerisi
üzerine Mayıs ayı içerisinde EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. Ancak yeni açılan
lisansüstü programlarda (kayıtlı öğrencisi olmayan) ders içerikleri, kredileri ve değerlendirme
yöntemlerinde gerekli güncellemelere ihtiyaç duyulması durumunda EABDK/EASDK’nin
önerisi üzerine EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile düzenleme yapılabilir.

(2) EYK tarafından onaylanan ilgili lisansüstü programın ders planları içerisinden öğ-
renci alacağı derslere ilişkin kararı danışmanı ile birlikte verir. Danışmanlık görevi tez danış-
manı atanıncaya kadar Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya EABDB/EASDB’nin gö-
revlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların sorumluları
EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile kesinleşir. Dersleri verecek öğretim üyele-
rinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır. İhtiyaç duyulması halinde
EABDK/EASDK gerekçeli teklifi ve EYK’nin onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(4) Ana bilim/ana sanat dalında öğretim planına eklenecek bir ders için, öğretim üye-
sinin talebi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle EABDB/EASDB’ye müracaat edil-
mesi gerekir. Öğretim planına eklenecek dersler, EABDK/EASDK’nin kararı, EYK’nin uygun
görüşü ve Senato kararı ile açılır.

(5) Tezsiz ve uzaktan yüksek lisans programları haricinde, bir öğretim üyesinin aynı
programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam sayısı seminer, dönem projesi, tez çalış-
ması/uzmanlık alan dersleri hariç en fazla iki ders/şube ile sınırlandırılır.

(6) Öğrenci, uzaktan ve tezsiz yüksek lisans haricindeki lisansüstü programlarda bir
yarıyılda aynı öğretim üyesinden toplamda en fazla iki ders alabilir. Seminer, tez çalışması/
uzmanlık alan dersleri bu sınırlamaya dahil edilmez.

(7) Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik eğitimi sırasında verilmesi zorunlu-
dur.

(8) Enstitünün yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, lisans prog-
ramlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz. Ayrıca aynı ana bilim/ana
sanat dalındaki programlarda yer alan seminer ve uzmanlık alan dersleri hariç diğer derslerin
isim ve içerikleri farklı olmalıdır.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvuru ilanı
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlar için kontenjan ve başvuru koşulları,

EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. Belirlenen kon-
tenjanlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları
ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyelerinin ders ve tez danışmanlık yükleri dikkate alı-
narak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü tarafından ilân edilen şekilde ve Senato
tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay
geçiş ve özel öğrencilik başvuruları da akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ve istenen belgeler Enstitünün internet
sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, tezli ve tezsiz olmak
üzere en fazla iki programa başvurabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Ger-
çeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların başvuruları iptal edilir.
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(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve
yedek olarak Enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından duyurulan
süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yap-
tırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(7) Kesin kayıt yaptırmayarak kayıt hakkını kaybeden adayın yerine yedek listedeki
adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip
etme sorumluluğu adaylara aittir.

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

(9) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edecek ana bilim dalları
EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir.

(10) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında birden fazla yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, Enstitü tarafından yürütülür.

(11) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar Enstitü Müdür-
lüğü tarafından ilan edilir.

(12) Üniversitede araştırma veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapanlar,
EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararıyla Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağla-
maları durumunda ilan edilen kontenjanlardan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul
edilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve jürilerin oluşturulması
MADDE 10 – (1) EABDK/EASDK, yapılan lisansüstü başvuruları Senato tarafından

belirlenen alım koşullarına göre değerlendirmek ve kayda hak kazanan adayları belirlemek
üzere, EABD/EASD’de görev yapan üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan
jüriyi Enstitüye önerir. Başvuru değerlendirme jürisi başkanı ilgili Enstitü ana bilim/ana sanat
dalı başkanı olmalıdır. Başvuru değerlendirme jürisi EYK kararı ile kesinleşir. İlgili
EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak ko-
şulu ile diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir. EABDK/EASDK tarafından bünye-
sinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir.
EABDB/EASDB değerlendirme sonuçlarını Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe
kadar Enstitüye iletirler.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; lisans diplo-

masına sahip olması gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın 4,00 üzerinden en az 2,00

(60/100) lisans genel not ortalamasına sahip olması gereklidir. Mezuniyet ortalamaları 100’lük
sisteme göre hesaplanır. Öğrencinin transkriptinde yüzlük not ortalaması olmaması halinde or-
talamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
not dönüşüm cetveli esas alınır. Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten baş-
vurduğu programın türünde en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği ka-
bul edilen sınavlardan Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

(3) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday-
ların Yükseköğretim Kurulundan denklik/tanınma belgesi almış olmaları gerekir.

(4) Yabancı dil koşulu aranması durumunda; ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil
sınavları, YÖKDİL sınavı, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının sonuçları veya Üniversite yabancı dil sınavının sonucu değerlendirmeye alınır.

(5) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, ilgili programın puan türünde Yükseköğretim
Kurulu tarafından ilan edilen ALES, genel not ortalaması ve yabancı dil taban puanlarından az
olmamak şartıyla EK kararı ve Senatonun kabulü ile özel koşullar belirleyebilir.
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(6) Yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES puanı, ana sanat dalları program-
larında sanatta yetenek sınavı/değerlendirme puanı, Tıp Fakültesi mezunları için temel tıp bi-
limleri programlarında temel tıp puanı ve bunlara ilaveten yabancı dil puanı, lisans not ortala-
ması, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu gibi değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato
tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve oranlarına göre
hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların ana bilim/ana sanat dalla-
rına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans
programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Adayların başvurduğu programlara göre,
sanatta yetenek sınavı veya değerlendirmesinden 60’tan az olmamak üzere Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uz-
manlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık me-
zunlarından da ALES puanı şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri
için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alın-
maksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve il-
gili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya
doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen
puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarının giriş puanının belirlenmesinde ALES puanının
istenmesi halinde ALES puanının %50’si alınır. ALES puanının istenmemesi halinde değer-
lendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanının
%50’si alınmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından
belirlenir.

(11) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş puanının en az 60
olması gerekir.

(12) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları,
EABDK/EASDK’nin kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(13) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar EK’nin önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(14) Yüksek lisans programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı
yüksek olana, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye
öncelik verilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvura-

cak adayların lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına
başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik
programlarına başvuracak adayların yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. An-
cak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz
konusu tezsiz yüksek lisans programı diploması ile doktora/sanatta yeterlik programlarına baş-
vurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat edebi-
lirler.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik/tanınma belgesi almış olmaları ge-
rekir.
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(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans
diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek
lisans derecesine; 4,00 üzerinden en az 3,00 (80/100) yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına,
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puandan (en az 55 ALES veya en az 50 Temel
Tıp Puanı) az olmamak koşuluyla başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından be-
lirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre
hesaplanır. Öğrencinin transkriptinde yüzlük not ortalaması olmaması halinde ortalamaların
100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm
cetveli esas alınır.

(4) Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarına ve dokto-
ra/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru-
larında ALES şartı aranmaz.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuran güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar ha-
ricindeki diğer sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların
en az 55 ALES puanı veya lisans derecesi ile başvuran adayların ise en az 80 ALES puanından
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(6) ALES puanı istenen sanatta yeterlik programlarında ALES puanının %50’den az
olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı EK’nin önerisi ile Senato ta-
rafından belirlenir. ALES’e eş değer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan
edilen eş değer puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.

(7) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından
en az 55 standart puana sahip olmaları; Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans
diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in
sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uz-
manlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Kli-
nik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde
edilir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, merkezi yabancı dil sına-
vından Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari
puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin,
ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi ya-
bancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puanı veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları
gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükselti-
lebilir.

(10) Doktora programları için giriş puanının belirlenmesinde ALES veya Temel Tıp
Puanının %50’sinin alınması koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato
tarafından belirlenir.

(11) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar bünyesinde bulunan ana sanat dallarında
açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı sanatta yetenek değerlendirmesi/sınavı
puanının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato ta-
rafından belirlenir.

(12) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans/yüksek lisans
not ortalaması, yabancı dil puanı ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuran adayların sağlaması gereken referans
mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler EK’nin önerisi ile  Senato tarafından belirlenir.
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(13) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi
ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir.

(14) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş puanının en
az 70 olması gerekir. Adaylardan giriş puanı 70 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sı-
ralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı
70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan
asgari giriş puanı olan 70, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.

(15) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek
olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye ön-
celik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(16) EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler ya-
pılabilir.

(17) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

Bilimsel hazırlık
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dokto-
ra/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans de-
recesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek
amacıyla EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve
EYK’nin onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programını almak ve ba-
şarmak zorundadır. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık ders-
lerinin yanı sıra ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde,
doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili
EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlığa kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlığa kabul edilen adaylar için,
EABDK/EASDK önerisi ve EYK’nin kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı ata-
nıncaya kadar danışmanlık Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya görevlendirdiği öğ-
retim üyesi tarafından yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlığa kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa
devam edebilmesi için, bilimsel hazırlık derslerinin her birini, yüksek lisansta en az CC, doktora
ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli gö-
rülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerinin yerine ilgili EABDK/EASDK
önerisi ile EYK’nin onayladığı bilimsel hazırlıkta başka derslere de kayıtlanabilir.

(8) Bilimsel hazırlığın süresi en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez.
Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği
kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı
sürelerine dahil edilmez.
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(9) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulan-
maz.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 14 – (1) İleri seviyede yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar

için EK’nin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yabancı dil ha-
zırlık programı açılabilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hü-
kümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil
edilmez. Yabancı dil hazırlık programının uygulama esasları EK’nin önerisi ve Senatonun ka-
rarıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık
hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış
öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bi-
lim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Se-
nato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü
ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında
öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler,
EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

(6) Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve
başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aran-
maksızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek
yatay geçiş yapabilirler.

(7) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programlarına veya tezsiz bir programdan
tezli yüksek lisans programlarına geçiş, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nin onayı ve
EYK kararı ile yapılabilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlarda öğrenciler sadece
ders aşamasında yatay geçiş yapabilirler. Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görev-
lisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar için ders aşamasında olma koşulu aranmaz.

(9) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dü-
zenlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü
EABDB/EASDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvuru sahipleri, dersi
verecek öğretim üyesinin kabulü, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK kararı ile lisansüstü
programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK
kararı ile yürütülür.

(3) Özel öğrenci başvuru tarihleri akademik takvimde belirtilerek, Enstitünün internet
sayfasında ilan edilir. Başvurular EABDB/EASDB’nin görüşü doğrultusunda, EYK tarafından
karara bağlanır.
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(4) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt
olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli
olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak talepleri halinde kayıtlı ol-
dukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Dersleri almaları uygun bulunan adaylardan ücret yatırması gerekenler, ilgili
derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ders
saat ücretini ödemeleri ve bütün adayların istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir. Kayıt ol-
dukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Öğrenci değişimi
MADDE 17 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana ve ben-
zeri) düzenlenebilir. Değişim programları mevzuat, Yükseköğretim Kurulu kararları, ikili an-
laşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir
veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında
tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği
EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Değişim programlarında
alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dö-
nüşüm tablosu esas alınır.

(5) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniver-
sitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin
kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı
uyruklu adaylar için, farklı bir başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esas-
ları belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında, lisans derecesi ile kabul edilen
doktora/sanatta yeterlik veya yüksek lisans programlarına kabul edilecekler için lisans, diğer
adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe
tercümelerini, ayrıca lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren,
üniversitelerin Türkçe öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde
alınan bir belgeyi Enstitüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Tür-
kiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen program-
lara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü
eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil
yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği
Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı
uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hüküm-
lere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve
ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti, dönem başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler hariç, süresi
içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeni-
letemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

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

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez, o
yarıyıl ders seçemez ve sınavlara giremezler. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine
not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi ve benzeri belgeler verilmez. Bu
öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim
süresinden sayılır.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asıl ve yedeklere ilişkin

bilgilendirme, e-posta ile ve/veya üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden kişisel olarak gi-
rilen aday sayfasından yapılır. İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir.
İtiraz süresi sonunda listeler, EYK kararı ile kesinleşir. Kesin kayıt usulü ve istenen belgeler
Senato tarafından belirlenir.

(2) Kesin kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen
belgelerle kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl
adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak
ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir.

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

(4) Ders ve tez aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre
içerisinde, ÖBS’yi kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaparak, kayıtlarını ye-
nilemek, tez danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından
yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur.

(5) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden iti-
baren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir.
EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Ma-
zereti uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

Kayıt dondurma ve mazeretler
MADDE 21 – (1) Geçerli mazeretleri olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ta-

rihler arasında tez danışmanının olumlu görüşü, EABDK/EASDK’nin görüşü uygun bulması
ve EYK’nin kararı ile tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programı
için iki yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlik programları için dört yarıyıla kadar kayıt dondura-
bilir. Kayıt dondurulan dönem öğrenim süresinden sayılmaz ve öğrenci katkı payı/öğrenim üc-
reti alınmaz.

(2) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık raporu ile bel-

gelenmiş hastalık hali.
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b) Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması.
c) Öğrencinin öğrenime ara vermesini zorunlu kılan maddi veya ailevi (boşanma, birinci

derece yakın kaybı ve hastalık gibi) sorunların belgelenmiş hali.
ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte

yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması hali.
d) Öğrencinin ceza ve infaz kurumunda tutukluluk hali.
e) EYK’nin kabul edeceği diğer mazeret halleri.
(3) Öğrenimine ara veren öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde be-

lirtilen kayıt yenileme döneminde Enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.
(4) Kayıt dondurulan süre içerisinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları (tez

önerisi, tez izleme, tez savunma) geçersiz sayılır.
(5) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tara-

fından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Birinci fıkrada belirtilen nedenler dışında afet ve salgınlarda tez aşamasındaki li-
sansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre
tekrar başvurmaları durumunda EYK kararı ile bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl
ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(7) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda ders
seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi
tarafından o yarıyılda değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen
süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

İlişik kesme
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belir-

tilen aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, Enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçen süre ha-

riç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan
derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamamaları; azami süre içerisinde tez savunmasına
girmemeleri, tezlerinin başarısız bulunarak reddedilmesi, tezleri hakkında düzeltme kararı ve-
rilmesi halinde yapılan ikinci sınav sonunda tezi hakkında başarısız kararı verilmesi durumunda
ilişikleri kesilir.

b) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak Yö-
netmelikte belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans öğrencisinin
ilişiği kesilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Azami süre içerisinde kredili derslerini ve
dönem projesi dersini Geçti (G) olarak tamamlayamayan tezsiz yüksek lisans öğrencisinin ili-
şiği kesilir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçen
süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere kredili
derslerini ve seminer dersini tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda ve tez çalışmasını; tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 14 yarıyıl içinde başarı
ile tamamlayamayan, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan ve başarısız olduğu bö-
lüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına girip, ikinci kez başarısız olan
veya doktora/sanatta yeterlik tez önerisi savunmasında ikinci kez tez önerisi reddedilen öğren-
cinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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d) Tez önerisi kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yönetmelik hüküm-
lerinde belirtilen tarihlerde tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda
tez çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde ilişiği ke-
silir.

e) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora/sanatta
yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yö-
netmelik hükümlerine göre yeniden girdiği tez savunma sınavında da başarısız olması duru-
munda ilişiği kesilir.

g) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak bu
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen doktora/sa-
natta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

ğ) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami süre sonuna kadar tamamlayamayan sanatta yeterlik
programı öğrencisinin ilişiği kesilir.

h) Azami süresi içerisinde uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez başarısız olan yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

ı) Bilimsel hazırlığı bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde tamamla-
mayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, dilekçe ile Enstitü Mü-
dürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt
giderleri iade edilmez.

(3) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Yük-
seköğretim Kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş
yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(4) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları
belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat
olduğu anlaşılan öğrencilerin Enstitüden ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.

(6) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
Disiplin
MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 24 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni

EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programın-
dan tezliye geçmek için, tezli yüksek lisans programının giriş koşullarının yerine getirilmesi
gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,
tezsiz yüksek lisans programları için gerekli olan ders kredi yükünü, dönem projesi ve benzeri
şartları tamamlamak zorundadır.

(3) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanma-
sında önceki programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak için, öğrencinin en
az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
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Geçiş için başvuruların ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek
lisans programlarında geçiş bir kez yapılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki
programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile geçtiği programda
alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve
en az 21 kredilik yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, EABDK/EASDK’nin önerisi
ve EYK’nin kararı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programından aynı ana bilim dalında tezli
yüksek lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, programı tamamlamasına yetecek kadar
süresinin olması halinde ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı ders-

lerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi
tarafından izlenir. Olağanüstü koşullarda (afet, salgın ve benzeri) dersin devam zorunluluğuna
ilişkin şartlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar EK’nin
önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu notu verilir. Ara

sınav notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar
temel alınarak verilebilir. Yarıyıl sonu notu, yarıyıl sonu sınavı temel alınarak verilir. Yarıyıl
sonu sınavı, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve
benzeri çalışmalar da yarıyıl sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler
o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez, girmeleri durumunda da devamsızlıktan kalırlar. Tez
çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için yarıyıl sonu sınavı ya-
pılmaz.

(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı ve
niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir.

(3) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavından sonra bütünleme sınavı yapılır. Bir ders-
ten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme
sınavının notu yarıyıl sonu notu yerine sayılır.

(4) Yeterlik, seviye tespit, lisansüstü programlara giriş sınavları, tez önerisi savunma
sınavı ve tez savunma veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı (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 ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla elek-
tronik ortamda da yapılabilir.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik
için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş ge-
çerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü
içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile yeni bir sınav
hakkı verilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri
ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK önerisi
ve Senato kararı ile belirlenir.

Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için geçerlidir. Öğrencinin bir

dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı EYK tarafından belirlenerek, mazeret sınavının
hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağı ilan edilir.
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(2) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencinin sınav tarihini takip eden beş iş
günü içinde mazeretini gösterir belgeyi bir dilekçe ile birlikte EABDB/EASDB’ye teslim et-
mesi halinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile öğrenciye mazeret sınavı hak-
kı verilebilir. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Öğrencinin mazeret sınavına girebilme hakkı aşağıdaki belgeli hallere bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili sağlık kurulu raporu.
b) Acil hallerde aile hekimi veya 2./3. basamak sağlık kuruluşlarından alınan rapor.
c) Öğrencinin birinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir ta-

rihte vefatı ile ilgili belge.
ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri beklenmeyen durumların

ortaya çıkması halinde resmi makamlardan alınan belge.
d) Gözaltı veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge.
e) EABDK/EASDK tarafından kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan diğer ma-

zeretler.
(3) Yarıyıl sonu sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen veya girip de başarısız olan

öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
(4) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-

navlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri ve
mazeretlerinin EYK tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(5) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’yi, Üniversiteyi ve ilgili akademik
birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sı-
navı hakkı verilir.

Notlar
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim

elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl
sonu ders notu olarak verilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

a) Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00
Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Esasına Göre Katsayı

90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
30-49 FD 0,50
0-29 FF 0,00

(2) Birinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler
kullanılır:

a) DS: Devamsız
b) G: Geçti
c) K: Kaldı
ç) M: Muaf
d) GR: Girmedi
(3) Geçti (G) ve Kaldı (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri

için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.
(4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek li-

sans öğrencisinin en az CC notu, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az CB notu almış
olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi savunma sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi
ve dönem projesi dersinden başarılı sayılabilmek için Geçti (G) notunu almış olmak gerekir.
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Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı

kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için
devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersten DS notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zo-
rundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar al-
dığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sı-
navlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Öğrenciler başarısız olduğu zorunlu dersi tekrar almak zorundadır. Ancak başarı-
sızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin programdan çıkartıl-
ması veya açılmaması durumunda tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin onayı ve
EYK’nin kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine öğrenci başka bir dersi alabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, tez danışmanlığı,

seminer, tez önerisi, doktora yeterlik çalışması, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağır-
lıklı puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması
hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu
katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak
yürütülerek yuvarlanır.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, tek-
rar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Ders saydırma/intibak
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin, yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alı-
nan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların intibakı EABDK/EASDK’nin görüşü
ve EYK’nin kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı ya-
rıyıl da belirtilir.

(3) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili
EABDK/EASDK önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde
transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile EABDB’ye başvurmaları gerekir. EABDK/EASDK
önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin ders intibakı gerçekleştirilir.

Maddi hata ve nota itiraz
MADDE 32 – (1) Açıklanan yarıyıl sınav notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın

öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde dersin öğretim üyesi, notların açıklandığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde ÖBS üzerinden notu düzeltebilir. Bu süre geçtikten sonra öğretim
üyesinin yazılı beyanı ve EYK onayı ile maddi hata düzeltilir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, not-
ların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde EABDB/EASDB’ye yazılı veya elektronik olarak
yaparlar. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için EABDB/EASDB, dersi veren öğretim üyesinden
beş iş günü içerisinde görüş ister. İtiraz sonucunu EABDB ilgili öğrenciye bildirir.
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(3) Öğrenci, EABDB/EASDB’nin maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara karşı üç iş
günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne itiraz yapabilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders
sorumlusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş kişilik bir komisyon
oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor Enstitü
Müdürlüğüne sunulur ve maddi hata itirazı EYK’de görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Diğer programlardan ders alma
MADDE 33 – (1) Tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve

EYK’nın kararı ile yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile doktora/sanatta ye-
terlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile doktora/sanatta ye-
terlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla dört dersi Üniversitenin diğer lisansüstü
programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilir-
ler.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programlarında tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla

iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi tez danışmanının onayı ile Üniversite
lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarında da dok-
tora/sanatta yeterlik öğrencisi en fazla iki dersi tezli yüksek lisans programından alabilir. Seçilen
derslerdeki başarı notu için öğrenci bu Yönetmelikte geçen lisansüstü programlar için tanım-
lanan ders başarma koşullarını sağlamalıdır. Bir alt programdan alınan dersler öğrencinin
AGNO hesaplamasında değerlendirilmez.

Tez danışmanı atama ilkeleri
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında tez danışmanı ataması

EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile her öğrenci için, öğrencinin önceki çalışmaları ve
çalışmak istediği alan ile tez danışman tercihi de dikkate alınarak, Üniversite kadrosunda bu-
lunan öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar gerçekleştirilir. Birinci
yarıyılın sonuna kadar öğrencinin görüşünün alınamaması ve/veya tez danışmanı atamasının
yapılamaması halinde ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ile EYK tarafından tez danışmanı
ataması yapılabilir. Doktora/sanatta yeterlik programında yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler
için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır.

(2) Tez danışmanı atamalarında öğrenci ilgili ana bilim/ana sanat dalından veya Üni-
versitenin diğer birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından beş tercih yapabilir. Tez
danışmanı, öğrencinin tercihleri, öğretim üyelerinin tez danışmanlık yükleri ve ilgili görüşler
dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nin önerisi ile EYK kararı ile belirlenir.

(3) Tez danışmanı, öncelikle EABD/EASD kadrosunda veya Üniversitenin diğer bi-
rimlerinde bulunan ve en az 2 (iki) yarıyıl lisans/yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Ayrıca gerekli görülmesi ha-
linde EABDK/EASDK ile EYK’nin onayı ve Rektör oluru ile başka bir üniversite kadrosunda
bulunan öğretim üyesi de tez danışmanı olarak atanabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapa-
bilmesi için diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç en az
bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olma koşulu aranır.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışması
ile ilgili konularda ona rehberlik eder.

(6) Tez danışmanı değişikliği, önceki tez danışmanının ve yeni atanacak tez danışma-
nının görüşü dikkate alınarak ve EABDK/EASDK onayı ile EYK tarafından karara bağlanır.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2020 – Sayı : 31326



(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak olan ikinci tez danışmanı, birinci tez danışmanının görüşü, EABDK/EASDK’nin önerisi
ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmaları ile ilgili resmî işlemleri
gerçekleştirme görevini birinci tez danışmanı yerine getirir.

(8) Zorunlu hallerde birinci tez danışmanının görevini yerine getirememesi durumunda,
öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı birinci
tez danışmanının görevlerini yerine getirebilir.

(9) Tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin uzmanlık alanı, tez çalışmasına
uygun olmalıdır.

(10) Çıkar çatışması/örtüşmesi/akrabalık ilişkisi olan kişiler öğrencinin tez danışmanı
olarak atanamazlar.

(11) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş
yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan tez danışmanlığı, öğrencinin talebi,
EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamla-
nıncaya kadar devam edebilir.

(12) Bir öğretim üyesinin tez danışmanı olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde
daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel
toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar EK’nin
önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(13) Tez danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı aydan daha uzun
süreyle yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya üç aydan daha uzun süreli ücretsiz izin,
doğum izni, rapor alması ve benzer durumlarda talep üzerine öğrenciye yeni bir tez danışmanı
atanır. Altı aydan daha fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam
zamanlı olarak görevlendirilen, kadrosuyla bir başka öğretim kurumuna veya kamu kurumuna
geçen öğretim üyelerinin tez danışmanlığı öğrencinin ve tez danışmanının birlikte talebi halinde
tez danışmanlık görevi ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile uzatılabilir.

(14) Yüksek lisans programlarında bir öğretim üyesinin atanabileceği tez danışmanlığı
toplam sayısı Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre belirlenir. Ancak Yükseköğretim Kurulu
ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü
programlar için bu sayı yüzde elliye kadar artırılabilir. Bu sınırın aşılması durumunda EYK
tarafından ilgili öğretim üyesine yeni danışman atama işlemi yapılmaz.

(15) Bu sınırın aşılmış olması durumunda ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü alınarak
öğrencilerin tez danışmanlarına ilişkin değişiklik, öğrenci tercihleri de dikkate alınarak EYK
tarafından karara bağlanır.

(16) Tez danışmanı; öğretim üyesinin tez danışmanlığından çekilme talebi veya öğren-
cinin gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebi olması durumunda mevcut ve yeni atanacak
öğretim üyelerinin görüşü alınarak, ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararıyla de-
ğiştirilebilir. Ayrıca öğrencinin tez danışmanının, tez danışmanlık hizmetlerini yerine getire-
mediğine yönelik talebi ile danışmanın kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamaması
durumunda ilgili EABDK/EASDK’nin görüşüne dayanılarak, EYK kararı ile tez danışmanlığı
sona erdirilir ve öğrencinin danışmanı değiştirilir.

Seminer dersi
MADDE 36 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zo-

runlu bir ders olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu kapsayan
yazılı bir çalışmadır. Seminer dersinin değerlendirmesi tez danışmanı veya dersin öğretim üyesi
tarafından yapılır. Başarısızlık durumunda seminer dersi, ders alma döneminde tekrarlanır.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 37 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda

öğretim üyesinin, tez danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü
ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları
izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir
derstir.

(2) Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için kayıtlı olduğu programdaki
lisansüstü derslerinden başarılı olması gerekir. Uzmanlık alan dersi danışmanın talebi,
EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile açılır. Bu ders, tez danışmanlığı görevi sona
erinceye kadar, yarıyıllarda, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde de devam eder. EYK kararı ile öğ-
rencinin mezun edilmesi durumunda uzmanlık alan dersi sona erer. Tez önerisi kabul edilen
öğrenciler, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.
Tez çalışması
MADDE 38 – (1) Tez çalışması, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-

ramlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve EK tarafından belirlenen formatta yazılan bi-
limsel bir çalışmadır. Tez danışmanı, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için
haftada bir ders saatini belirler.

Mezuniyet için asgari yayın şartları
MADDE 39 – (1) EK’nin kararı ve Senatonun kabulüyle, öğrencinin tez savunma sı-

navına girebilmesi için ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya
bilimsel toplantılarda bildiri sunma gibi akademik bir faaliyet gerçekleştirmesine yönelik asgari
şartlar belirlenebilir.

Tez savunma sınav tarihleri
MADDE 40 – (1) Tez ve/veya sanatta yeterlik savunma sınavları öğrencinin programın

gerektirdiği koşulları sağlaması durumunda; tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin
kararı ve EYK onayı ile akademik takvim yılı içerisinde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırıl-
masını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, se-
miner dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Programın ders yükü
MADDE 42 – (1) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, EK’nin önerisi ve Se-

natonun kararı ile sınırlandırılabilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi
(iki yarıyıl) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışmasının toplam
AKTS kredisi en az 60’tır. Öğrenci, tez önerisinin EYK tarafından onaylanmasını izleyen dö-
nemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanı veya ilgili dersin öğretim üyesinden ikinci
yarıyılda alır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı veya dersin öğretim üyesi tarafından be-
lirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 43 – (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 kayıt dondurma
süreleri hariç en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğ-
rencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları
durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek
süreler azami süreden sayılmaz.

(2) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı tüm derslerin başarılı (G/Geçti)/CC
veya bunun üzerinde bir harf notu olması ve en az 2,50 AGNO sağlaması gereklidir.

(3) Öğrenci, özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından
ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme ko-
şullarını yerine getirdiği takdirde EABDK/EASDK’nin gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile
programın süresinden önce de mezun olabilir.

(4) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren
durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin tez danışmanı ile birlikte

belirlediği tez konusuna ilişkin hazırladığı tez önerisi, tez danışmanı tarafından
EABDK/EASDK’ye sunulur. İlgili EABDB/EASDB tarafından tez önerisi ikinci yarıyılın için-
de Enstitüye gönderilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenci tez konusunu tez danışmanının uygun görmesi halinde değiştirebilir. Bu
değişiklik ilgili EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sa-

yıda nüshasını Enstitü tez teslim birimine ön kontrol için getirir. Öğrenci, tez teslim birimi ta-
rafından kontrol edilen nüshaları tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin Senato ta-
rafından belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair onay vererek,
tezin savunmaya uygun olduğu görüşünü EABDB/EASDB’ye bildirir. EABDB/EASDB üst
yazısıyla tez savunmasına ilişkin evrakları Enstitüye iletir.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için programın gerektirdiği zorunlu
dersleri başarı ile tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uzmanlık alan dersini en
az iki yarıyıl başarı ile alması gerekir.

(3) Tez savunma sınavından önce intihal tespit programı raporu tez danışmanı tarafın-
dan, Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programı kullanılarak alınır.

(4) Tez savunma sınavından önce öğrencinin tezinden/eserinden en az bir adet ulusal
veya uluslararası bilimsel bir çalışma yaparak bilimsel dergilerde yayınlaması/katılım belgeli
sunum yapması veya çalışmanın yayınlanacağına dair kabul belgesi almış olması gerekir.

(5) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal tespit programı raporunu ve tezin bir kopyasını ve tez
jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde
intihal oranı gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. EYK intihal tes-
pit programı raporunu Tez Çalışması İntihal Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde değer-
lendirir.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının teklifi, EABDK/EASDK’nin önerisi ve
EYK kararı ile atanır. Gerekli durumlarda EYK, EABDK/EASDK tarafından önerilen jüri üye-
lerinde değişiklik yapabilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak
üzere, iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.
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(7) Öğrenci ile arasında çıkar çatışması/örtüşmesi, husumet ve akrabalık ilişkisi olan
kişiler jürilerde yer alamaz.

(8) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararları
ile belirlenen tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce basılı veya dijital olarak teslim
edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt
çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışından ya
da yurt dışından gelememesi durumunda, EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla
kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi
tez savunma sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki
diğer jüri üyeleri tez savunma sınavına video konferans yoluyla katılabilir. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir.

(9) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karara dair jüri üyelerinin kişisel raporları, tez savunma
sınav tutanak formu ve varsa diğer sınav evrakları EABDB/EASDB jürisindeki tüm üyelerin
bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez
sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla
kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtme-
leri zorunludur.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, azami süresi
içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

(11) Geçerli bir mazeret nedeni ile EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplana-
maması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama neden-
lerinin ilgili EABDB/EASDB’ye bildirilmesi; ilgili EABDB/EASDB tarafından da aynı gün
içerisinde yazılı olarak mazeretin ve yeni sınav tarihinin 15 günlük süreyi geçmemek üzere;
Enstitüye bildirilmesi gerekmekir. Enstitüye bildirilen yeni sınav tarihi EYK tarafından karara
bağlanır. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirlenen sınava girmeyen öğrenci başarısız sa-
yılır.

(12) Tezi reddedilen veya tez savunmasına girmeyen öğrenciye talepte bulunması ha-
linde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Tezsiz yüksek lisans
mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağ-
laması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans
mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Kabul edilen tezlerin yüksek lisans tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyele-
rinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler
olumsuz ibaresini belirtebilirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 46 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümle-

riyle belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans te-
zinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan tez intihal tespit
programı raporunu, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği ta-
rihtir.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.
(4) 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.

(5) Yüksek lisans tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tara-
fından karara bağlanabilir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı

bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı ana bilim/ana sanat da-
lında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK
kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş başvurusu,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans prog-
ramı için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, örgün öğretim, ikinci öğretim veya EYK tarafından belirlenen esas-
lara göre uzaktan öğretim olarak yürütülür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi, benzerlik yazılım programı raporu alınarak proje da-
nışmanının onayıyla Enstitüye sunulur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

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

Danışman atanması
MADDE 50 – (1) Bir öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programında dönem proje

danışmanı olarak atanabilmesi için 35 inci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
(2) Dönem projesi danışmanı atanıncaya kadar bu görevi Enstitü ana bilim/ana sanat

dalı başkanı veya görevlendireceği doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanı
yürütür.

(3) Dönem projesi danışmanı EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden veya
doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim elemanları arasından, gerekli
durumlarda da Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uz-
manlık unvanı almış öğretim elemanları arasından seçilir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programları için ise dönem projesi/tez danışmanı yükü Yük-
seköğretim Kurulu kararlarına göre belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan pro-
tokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar
için bu sayı yüzde elliye kadar artırılabilir.

(5) Dönem projesi danışmanı değişikliğinde veya danışmanın emeklilik ve görev deği-
şimi durumlarında 35 inci maddedeki ilgili hükümler uygulanır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve dönem projesi çalışmaları ile
ilgili akademik görev ve sorumluluklar dönem proje danışmanı tarafından yürütülür.

Dönem projesi
MADDE 51 – (1) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorunda-

dır.
(2) Dönem projesi dersi tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu bir ders

olup, dönem projesi dersi Geçti (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir.
(3) Öğrenci dönem projesi dersinin yazılı raporunu tez yazım yönergesinde belirtilen

yazım kurallarına uygun formatta hazırlar ve Enstitüye iletilmek üzere danışmanına teslim
eder.

(4) Dönem projesinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından
karara bağlanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması
MADDE 52 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabil-

mesi için; aldığı derslerden CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 AGNO’yu
sağlamış olması ve dönem projesi dersinden başarılı olması, proje danışmanı tarafından onay-
lanmış dönem projesinin akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının tamamlandığı
tarihe kadar EABDB aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Öğrenci, ağırlıklı
genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde tekrar veya yeni ders almakla yü-
kümlüdür.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine
EYK tarafından karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulu-
nur.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 53 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına

geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay
geçiş koşullarını sağlayarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir defaya
mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler, ilgili EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçecek öğren-
cilerin başarısız dersinin olmaması ve 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olması ge-
rekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişte tezsiz
yüksek lisansta aldığı derslerin genel akademik not ortalamasının %50’si ve alanla ilgili ALES
puanının %50’sinin toplamından elde edilen puana göre başarı sıralaması yapılır.

(4) Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.
(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanı,

o yılki tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz.
(6) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,

tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.
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(7) Uzaktan öğretim tezsiz programlarından tezli programlara geçiş için öğrencinin
ALES’ten en az başvurduğu programın puan türünden 65 almış olması ve tezli programın ge-
rektirdiği diğer başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 54 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

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

(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21
krediden ve en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kre-
diden az olmamak şartıyla 14 adet ders seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur.

Ders ve kredi yükü
MADDE 55 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 240
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 300,00 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDK’nin önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu EYK tarafından karara bağlandığı tarihi

izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı/başarısız
olunduğu tarihe kadar yarıyıl ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Süre
MADDE 56 – (1) Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
8 (sekiz) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler
için 10 (on) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00
ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süre sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile 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.
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Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girebilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği akademik takvim ile belirlenir. Be-
lirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda veya en geç beşinci yarıyılın sonuna
kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava
girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(3) Enstitünün belirlediği tarihler arasında öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih
tez danışmanı tarafından doktora yeterlik komitesine önerilir. EABDK kararı ile, doktora ye-
terlik komitesi tarafından oluşturulan sınav jürisi, sınav yeri ve tarihi, sınavdan 20 gün önce
Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan, ana
bilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacı ile tamamı ilgili alandan olmak üzere; asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üye-
lerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, tez danışmanı dahil beş
asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-
lır.

(6) Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte, tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin
salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya
da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla
kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi
doktora yeterlik sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EABDK’nin görüşü ve EYK onayı ile
tez danışmanı ve öğrenci haricindeki diğer jüri üyeleri doktora yeterlik sınavına video konferans
yolu ile katılabilir.

(7) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav
aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir.
Başarı notu yazılı ve sözlü aşamaları için 75 puan ve üzeridir. Yazılı sınavda en az 75 puan
alan aday başarılı olarak sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve de-
ğerlendirme, jürinin onayıyla kayıt ya da tutanak altına alınır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği not-
ları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, sınavın vi-
deo konferans yoluyla yapılması halinde 10 gün içinde Enstitüye sınav dokümanları ile birlikte
tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

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

(9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, doktora yeterlilik jüri önerisi ve EYK kararı ile belirlenecek ders-
leri başarmak zorundadır.
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(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci Enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde,
EABDK’nin önerisi ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

(11) EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin geçerli bir mazereti nedeniyle toplana-
maması veya adayın sınava katılamaması durumunda, jürinin toplanamama nedenleri tez da-
nışmanı tarafından EABDB’ye, EABDB tarafından da aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir.
EABDB yeni sınav tarihini, sınavın yapılmadığı tarihi izleyen 15 günlük süreyi geçmemek
üzere Enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

önerisi, EABDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez da-
nışmanından başka uzmanlık alanı dikkate alınarak EABD içinden ve dışından birer üye yer
alır. Doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır.
Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde
EABDK’nin gerekçeli önerisi ve EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 59 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay için-

de (doktora yeterlilik sınavını izleyen yarıyıl içerisinde), yapacağı araştırmanın amacını, yön-
temini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini EABDB/EASDB’ye sunar. Öğrenci tez öne-
risini sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi üyeleri, belirlenen tarihte, tüm üyeleriyle bizzat ya da komite
üyelerinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer komite üyesinin/üyelerinin
şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sis-
temi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak öğrenciyi tez öneri savunma
sınavına/tez izleme komite toplantısına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile danışman
haricindeki diğer tez izleme komitesi üyeleri tez öneri savunma sınavı ve/veya tez izleme ko-
mite toplantısına video konferans yoluyla katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme
yapılmasına veya reddine salt çoğunluk ile karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez
izleme komitesinin kararı EABDB tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde,
video konferans sistemi yolu ile yapılması halinde toplantıyı izleyen on gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(4) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar doktora tez önerisi savunmasına alınır.
Doktora tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen
takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâl-
lerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar. Tez İzleme Komitesinin önerisi ile
yeni tez konusu için form doldurularak EABDB tarafından Enstitüye sunulur ve EYK tarafın-
dan karara bağlanır.

(6) Haklı ve geçerli mazeretlerden biri olmaksızın doktora tez önerisi savunmasına ye-
terlik sınavını izleyen yarıyılda girmeyen öğrenci, doktora tez önerisini vermiş olsa dahi başa-
rısız sayılır.
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(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, bahar yarıyılı için Ocak-
Haziran güz yarıyılı için Temmuz-Aralık ayları arasında yılda en az iki kez tüm üyeleriyle biz-
zat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin şehir dışı
ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yolu
ile kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla enstitü ana bilim dalı
başkanı tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans
sistemi yoluyla yapılması halinde toplantıyı izleyen 10 gün içinde Enstitüye bildirilir.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.
(10) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme ra-

poru başarısız sayılır.
(11) Çıkar çatışması/örtüşmesi, husumet ve akrabalık ilişkileri olan kişiler tez izleme

komitesinde yer alamazlar.
(12) Öğrenci yapacağı tezde, tez önerisinin etik kurul tarafından belirlenen kurallara

uygun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda
öncelikle gerekli onay ve/veya izinler alarak tez çalışmasına başlayabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 60 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda

nüshasını Enstitü tez teslim birimine ön kontrol için getirir. Öğrenci, tez teslim birimi tarafından
kontrol edilen nüshaları daha sonra tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin Senato
tarafından belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair onay vere-
rek, tezin savunulabilir olduğu görüşünü EABDB’ye bildirir. EABDB, üst yazısıyla tez savun-
masına ilişkin evrakları Enstitüye iletir.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını
sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması ve tez önerisi savunma
sınavı dışında tez izleme komitesi toplantılarında en az üç kez başarılı bulunması gerekir. Ancak
üç doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami
süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu
savunmak zorundadır. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda öğrenci uzmanlık alan
dersinden başarısız sayılır.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için uluslararası hakemli bir dergide ya-
yımlanmış veya yayına kabul edilmiş, doktora tezinden üretilmiş olmak koşulu ile öğrencinin
ilk yazar olduğu en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB
ulusal veya uluslararası hakemli derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşünü intihal tespit programı raporunu, tezin 1 (bir) kopyasını ve tez jürisi
atama formunu EABDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde intihal oranı ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. EYK intihal tespit programı
raporunu Tez Çalışması İntihal Raporu Uygulama esasları çerçevesinde değerlendirir.

(5) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABDK’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere tez danışmanı dahil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora
tez savunma jürisinde biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere iki yedek üye de
belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(6) Tez savunma sınavına tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden birinin
katılmaması durumunda sınav yapılamaz. Tez izleme komitesinin oluşumu ve sınav ile ilgili
süreç, azami süre dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(7) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine en az 15 gün önce basılı veya dijital ortamda
teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin
salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da
yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt
altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez sa-
vunma sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki diğer
komite üyeleri doktora tez savunma sınavına video konferans yoluyla katılabilir. Sınav, tez ça-
lışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir.

(8) 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. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye
ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABDB tarafından jürideki
tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması
halinde tez sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi dikkate alarak en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzer diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda
ilgili EABD’nin görüşü alınarak, EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz
yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet
koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz
yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(11) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan
öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren beş iş
günü içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav
hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayı-
lır.

(12) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin im-
zaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz
ibaresini gerekçeli görüşleriyle belirtirler.

Doktora diploması
MADDE 61 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığı ile Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin basılı en az iki kopyasını veya dijital şeklini jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan
tez intihal tespit programı raporunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır.

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
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(5) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

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

(7) Doktora tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından
karara bağlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam
MADDE 62 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi kapsamında tanımla-

nan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartta nitelikli insan kaynağı yetiştir-
mektir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

Programın ders yükü
MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EASDB’nin önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre
MADDE 64 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın 8 (sekiz) yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için 10 (on) yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayamayan veya Enstitü tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydı ile sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde reddedilen sanatta yeterlik/tez eserinin EYK ta-
rafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşulu ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki öğrenciye, mezuniyet
koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz
yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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Tez/eser danışmanı ataması
MADDE 65 – (1) Enstitü, EASDB her öğrenci için tez danışmanlığı yapacak Üniversite

kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir tez danışmanı ile danışman ve öğ-
rencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında
tez danışmanı atamaları 35 inci maddede yer alan tez danışmanı atama ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 66 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla il-

gili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının

yürütülmesinde, 57 nci maddede düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili hükümler uygu-
lanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 67 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta

yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve
faaliyetlerinin yürütülmesinde, 58 inci maddede düzenlenen tez izleme komitesi ile ilgili hü-
kümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları
MADDE 68 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

(yeterlik sınavını izleyen yarıyıl içerisinde) yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere
açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak
olan sanatta yeterlik izleme toplantılarının yürütülmesinde, 59 uncu maddede düzenlenen dok-
tora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 69 – (1) Tez/eser hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Tez Yazım Kılavuzunda yer alan
kurallara uygun olarak yazarak, tezini/eserini veya çalışmasını, jüri önünde sözlü olarak savu-
nur.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşul-
larını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması ve sanatta ye-
terlik komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavına girebilmek için sanatta yeterlik tez/eser
çalışmasından üretilmiş olmak koşuluyla ulusal/uluslararası nitelikli bir çalışma yayınlamış
olması veya kabul yazısı almış olması gerekir. Ayrıca tez/eser savunma sınavına girebilmek
için sergi ve benzeri etkinlik düzenlemiş olmak da yeterlidir.

(4) Tez/eser çalışmasını tamamlayan veya düzeltme verilen tez/çalışmalarda ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci; tezini inceleme raporunu tez/eser danışmanına teslim eder. Tez danış-
manı söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alarak
tez/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, tez/eserin bir kopyası ve tez jüri atama
formunu EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez/eser çalışması EYK’ye gönderilir.

(5) Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eserini savunabilmesi için sanatta yeterlik tez/eser
inceleme komitesine en az 3 (üç) kez rapor sunmuş ve başarılı bulunmuş olması zorunludur.
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Ancak 3 (üç) sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplantısı sonunda tez/eser izleme sa-
vunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dahilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl sanatta yeterlik
tez/eser izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez/eser izleme sı-
navının yapılmadığı durumlarda öğrenci uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASDK’nin önerisi ve EYK onayı ile
atanır. Jüri, üçü öğrencinin Sanatta Yeterlik Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere tez danışmanı dahil beş asıl iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(8) Jüri üyeleri, söz konusu tez/inceleme raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç 1 (bir) ay içinde EYK tarafından belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi
sınava alır. Sınav; sanatta yeterlik çalışmasının sunumu, eser, sergi, tasarım, proje, temsil, gös-
teri gibi çalışmaların değerlendirilmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık
gerçekleştirilir.

(9) Tez/eser çalışması, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK
tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleri ile bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava
katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi du-
rumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik
ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez/çalışma savunma sınavına
alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki diğer tez izleme komitesi
üyeleri, tez öneri savunma sınavına/tez izleme komite toplantısına video konferans yoluyla ka-
tılabilir. Sınav, tez/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Tez/eser sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez/ça-
lışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/çalışması kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında,
olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar,
EASDB tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans
sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

(11) Tezi/eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(12) Tezi/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.
(13) Tez/eser çalışmasında başarısız olan öğrenciye gerekli kredi yükü, proje ve benzeri

diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla ve talepte bulunması durumunda, EYK kararıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan
bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi
verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğ-
rencinin programdan ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 70 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan
tez/eser intihal raporunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim
eden ve tezi/eseri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya
hak kazanır.
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(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.
(5) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye

teslim edildiği tarihtir.
(6) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Sanatta yeterlik tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato ta-
rafından karara bağlanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

100/2000 Yükseköğretim Kurulu doktora bursu ve benzeri programlar
MADDE 71 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda dok-

toralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan 100/2000 gibi özel prog-
ramların yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yükseköğretim Kurulu kararları
uygulanır.

Tebligat
MADDE 72 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitünün internet

sayfasında yapılan ilanlar ile lisansüstü ÖBS üzerinden yapılan bildirimler öğrencinin şahsına
yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı
olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta
adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişik-
liklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde kayıtlı adresine 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 73 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve EYK, engelli öğrenciler için gerekli

düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
MADDE 74 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup,

bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, EK ve EYK kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 76 – (1) 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 60 ıncı mad-

desinin üçüncü fıkrası, 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 güz yarıyılı eğitim-öğ-
retim döneminden önce kayıtlanan sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanından
öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Demiroğlu Bilim Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli

ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetme-
liğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli He-

yetinin uygun gördüğü Demiroğlu Bilim Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Demiroğlu Bilim Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluş-

turmasını,
ğ) Kiraya verme: Demiroğlu Bilim Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

rafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Demiroğlu Bilim Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faa-

liyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağır-
lama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Demiroğlu Bilim Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.
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(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2020 – Sayı : 31326



(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

6 Aralık 2020 – Sayı : 31326                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin % 6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ka-

riyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Ge-

liştirme Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer temsilcisi: Merkezin kariyer temsilcisini,
c) Merkez (KAGEM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğrenci adayları, öğrencileri, mezun-

ları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin
koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştiril-
mesini sağlamak, Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu doğrultuda
Üniversitenin ve Türkiye’nin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine
katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yakla-
şımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faali-
yetleri koordine ve kontrol etmek.

b) İlgili mevzuat kapsamında Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına
bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli
yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faali-
yetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.
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c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-
tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-
rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-
zerleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak,
düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği
yaparak kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek
vermek.

e) Üniversite ve birimlerinin tanıtımı için toplantı, seminer, tanıtım günleri, fuar ve ben-
zeri  faaliyetler yapmak ve bu gibi faaliyetlere katılmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayımı yapmak.
h) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik

benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
ı) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
i) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.
j) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-

leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
k) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-
tünsel yaklaşımla ele alarak, Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek.

l) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

m) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik kariyer psikolojik danışma
hizmeti sunmak.

n) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yü-
rüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yü-
rütmek.

o) Üniversite birimlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilk yarıyıl başlangıcında, Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon kurarak kariyer temsilcileri vasıtasıyla üniversite
ve birimlerini tanıtıcı oryantasyon planlamak ve uygulamak.

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 kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona
erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendi-
rilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
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(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri ken-
disine vekâlet eder.

(4) Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(5) Müdür; Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-
mesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli ön-
lemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve

yönetmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağla-

mak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin amacı doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine

getirilmesini sağlamak.
f) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe
sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez ve gerektiğinde üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumun-
da Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz ola-
rak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

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

esaslarını kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
g) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi
tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcisi
MADDE 13 – (1) Kariyer temsilcileri, Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

akademik birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim elemanlarıdır. Görevlendirmeyi ya-
pan akademik birimin yönetimi, görevlendirdiği kariyer temsilcisini ve kariyer temsilcisine ait
unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir. Kariyer temsilcisi görevinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde yeni kariyer temsilcisi aynı şekilde görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, Mü-
dürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca, Müdür gerekli gördüğü hallerde kariyer
temsilcilerini toplantıya çağırabilir.

Kariyer temsilcisinin görevleri
MADDE 14 – (1) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Üniversite öğrencisi adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel ve grup

düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama
ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki gelişimlerine yardımcı ol-
mak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda, öğrenci adayları, öğrenciler, mezunlar ve çalışanların
kariyer gelişimlerine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

c) Öğrenciler ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.
ç) Öğrenciler ve mezunlara mülakat provaları yapmak.
d) Öğrenciler ve mezunları iş hayatına hazırlamak.
e) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş olanak-

larını araştırmak.
f) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danış-

manlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi
kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

g) Üniversite birimlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilk yarıyıl başlangıcında Üni-
versite ve birimlerini tanıtıcı oryantasyon eğitimleri planlamak ve uygulamak.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin ilgi
duydukları ikinci bir programdan önlisans veya lisans diploması ile başarı belgesi almalarına
yönelik olarak yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi çift anadal ve yandal eği-
tim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anadal programı: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans veya li-

sans programını,
b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniver-

sitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

c) Diploma programı: Fakülte ve yüksekokul veya bölümlerin belirlenen yeterliklerini
sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programını,

ç) GNO: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış
olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

d) İkinci anadal: Öğrencinin ikinci bir lisans diploması almak amacıyla başvurduğu ve
kabul edildiği lisans programını,

e) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurullarını,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurullarını,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının

topluca yazıldığı belgeyi,
ı) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşı-

ması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya
yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen başarı belgesi alabilme-
lerini sağlayan programı,
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l) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikte
yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam
etme hakkını kazanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması ve Kontenjanlar 

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Çift anadal ile yandal programları; ilgili bölümün başvurusu, ilgili
kurulun önerisi ve Senatonun onayıyla açılır. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program
önerisinde gerekçeleriyle belirtilir.

(2) Çift anadal programı, önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları
arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında
açılır.

Kontenjanlar 

MADDE 6 – (1) İlgili yönetim kurulu her akademik yılın başında çift anadal progra-
mının kontenjanlarını Senatonun onayına sunar. Çift anadal programına kabul edilecek öğrenci
sayısı hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, ilgili
yılda anadal programının birinci yarıyılına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci sayısının %20’sinden
az olamaz.

(2) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren ilgili
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi üze-
rinden ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal Eğitim-Öğretimi Başvuru ve Kabul Koşulları, Programın 

Uygulanması, Başarı Değerlendirme ve Mezuniyet

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 7 – (1) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma
programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci ya-
rıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans dip-
loma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında baş-
vurabilir.

(2) Başvuru, belirlenen tarihte dilekçe ve not çizelgesi ile birlikte yapılır.
(3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için; 
a) Başvurduğu programın seviyesine göre Üniversitenin lisans veya önlisans öğrencisi

olması,
b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans diploma programında aldığı tüm kre-

dili dersleri başarıyla tamamlaması,
c) Başvuru anında anadal diploma programı GNO’sunun en az 2,75 olması ve anadal

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20’de bulunması,
gerekir.
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(4) Başvuru anından GNO şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması iti-

barıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki

taban puanı kadar puana sahip ise çift anadal programına başvurabilirler.

(5) Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler çift anadal programına başvuru yapa-

maz. 

(6) Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden

çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(7) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu

lisans bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının olumlu görüşü üzerine,

başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(8) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift

anadal başvurusu yapamaz.

(9) Çift anadal programındaki öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları

sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(10) Çift anadal programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

(11) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ikinci diploma programlarının yeterlik sı-

navını başaramamış öğrenciler, ilgili programlara kabul edilmez.

(12) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

(13) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek

sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(14) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin,

bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıl ilgili programın Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

(15) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler

çift anadal programlarına başvuramaz.

Programın uygulanması

MADDE 8 – (1) İkinci anadal programı, intibakı yapılan eş değer derslerden sonra 240

AKTS toplama ulaşmak için gerekli olan, en az 40 AKTS değerindeki, bitirme projesi, bitirme

tezi, staj, yerinde uygulama ve benzerleri hariç, derslerden oluşur. 

(2) İkinci anadaldan bir yarıyılda en fazla 5 ders alınabilir.

(3) Öğrenci, çift anadal diploma programı eğitimini kendi isteği ile bırakabilir. 

(4) Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu ders-

lerinin çakışmaması için gerekli planlama yapılır. Ancak, zorunlu olarak çakışma olması halinde

birinci anadal derslerinin öncelikle alınması zorunludur.

(5) Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu çift

anadal eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

(6) Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak ikinci anadal

diploma programında da izinli sayılır. İkinci anadal diploma programında dersin açılmaması

veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ikinci anadal diploma

programının bağlı olduğu dekanlık/yüksekokul onayı ile dönem izni verilebilir.

(7) Üniversitenin yaz öğretiminden çift anadal programı öğrencileri de diğer öğrenciler

gibi yararlanır. 
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(8) Çift anadal programına dahil olan diploma programları arasında transfer edilebilmek

için eş değer sayılacak dersler, ilgili diploma programları arasında düzenlenecek çift anadal

program protokolüyle tanımlanır. Diploma programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin

her iki diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not çizelgesinde gösteri-

lir.

(9) İkinci anadal diploma programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı

dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına

uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili yönetim kurulu, öğretim üyeleri arasından

bir Çift Anadal Programı Koordinatörü ve her beş öğrenci için en az bir danışman ataması ya-

par. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile

birlikte görev yapar.

Başarı değerlendirme

MADDE 9 – (1) Başarı değerlendirmeye ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Anadal diploma programı GNO’su 2.00'ın altına düşen çift anadal programı öğrencisi,

GNO’sunu 2.00’a yükseltinceye kadar, ikinci anadal diploma programından ders alamaz. 

b) Çift anadal programı öğrencisinin ikinci anadal diploma programında GNO’su bir

kereye mahsus 2.50’ye kadar düşebilir. GNO’su ikinci kez 2.75’in altına düşen öğrencinin ikin-

ci anadal diploma programından kaydı silinir.

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) Çift anadal programına kayıtlı öğrenci, birinci ve ikinci anadal dip-

loma programlarının her birinde toplam 240 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlaması ve

GNO’sunun en az 2,75 olması durumunda ilk anadalın yanı sıra ikinci anadal için de diploma

almaya hak kazanarak mezun olur.

(2) İkinci anadal diploma programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması an-

cak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilir. 

(3) Birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci

anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla

iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, ikinci anadal diploma için gerekli olan

kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır.

(4) İkinci anadal diploma programında eğitim-öğretim hakkını kaybetmiş öğrenciler,

bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren birinci anadal programından mezun oluncaya kadar ya-

zılı olarak başvurmaları halinde birinci anadal diploma programının bağlı olduğu ilgili yönetim

kurulu kararı ile yandal başarı belgesi alabilir.

(5) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal diploma programında

almış ve başarılı oldukları dersler, GNO’ya dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde

yer alır.

(6) Çift anadal programından dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı diplomanın üze-

rinde çift anadal diploma programının adı yer alır.

(7) Çift anadal programını tamamlayan öğrenci, ikinci anadal alanında lisans ve önlisans

diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanır.

(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders alamayan öğrencinin ikinci anadal

diploma programından kaydı silinir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Eğitim-Öğretimi Başvuru ve Kabul Koşulları, Kredi Yükü ve Mezuniyet

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 11 – (1) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için;
a) Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olması,
b) Başvurduğu döneme kadar anadal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri ba-

şarıyla tamamlamış olması,
c) GNO’sunun en az 2.50 olması,
ç) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
(2) Yandal programına başvurular o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tara-

fından değerlendirilir.
(3) Yandal programının koordinasyonu ve yürütülmesi için ilgili yönetim kurulu tara-

fından öğretim üyeleri arasından bir koordinatör atanır.
(4) Yandal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden

yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
(5) Yatay geçiş yoluyla bölüm/program değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim dö-

neminde yandal başvurusu yapamaz.
(6) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç al-

tıncı yarıyılının başında başvurabilir. 
Kredi yükü

MADDE 12 – (1) Yandal programı, programı açan bölümün ders programında bulunan
dersler arasından olmak ve ortak ve eşdeğer dersleri de belirleyerek her lisans programı için
ayrı ayrı düzenleme yapmak koşuluyla en az 17 en fazla 20 krediden oluşur. Bu dersler ilgili
bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili kurulların ve Senatonun onayına sunulur.

Yandal programlarına ilişkin diğer hususlar

MADDE 13 – (1) Öğrenci, yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal prog-
ramından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(2) Yandal programı öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci anadal programı
GNO’su 2,30’un altında olan öğrenciler, yandal öğrenciliği sıfatını yitirir. Yandal öğrenciliği
sıfatını yitiren öğrenci, herhangi bir lisans bölüm/programında yandal öğrenimi yapamaz.

(3) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan veya yandal
programında ders aldığı iki dönem üst üste GNO’su 2.30’un altında kalan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.

(4) Yandal programından kaydı silinen öğrenciye yandal programında almış olduğu
dersler ve notları gösteren ayrı bir not çizelgesi verilir.

(5) Öğrenci, yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı ders-
lerini tekrarlamak zorunda değildir.

(6) Üniversitenin yaz öğretiminden yandal öğrencileri de diğer öğrenciler gibi fayda-
lanırlar.

(7) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bi-
tiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla
iki yarıyıl süre tanınır.
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(8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da
izinli sayılır. 

(9) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile
dönem izni verilebilir.

Mezuniyet
MADDE 14 – (1) Öğrencinin, yandal programını tamamlayabilmesi için; 
a) Anadal programından mezuniyet hakkını kazanmış olması,
b) Yandal programında, anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, en

fazla toplam 20 kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
c) Anadal programında GNO’sunun en az 2.30 olması,
gerekir.
(2) Öğrencinin yandal programında aldığı dersler ve başarısı not çizelgesinde ayrıntısı

ile gösterilir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.30

ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal başarı belgesi verilir.
(4) Yandal programından dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı başarı belgesinde

yandal programının adı yer alır.
(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diploması ile verilen

hak ve yetkilerden yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret
MADDE 15 – (1) Çift anadal ve yandal programı, birinci anadaldaki burslu öğrenciler

de dâhil ücretlidir. Ücretler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

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 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından önce çift anadal ve

yandal programlarına kayıtlı olan öğrencilere 17 nci madde ile yürürlükten kaldırılan İstanbul
Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve He-

patoloji Enstitüsü tarafından yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan
lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index’i,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye

karşı sorumlu olan anabilim dalını, 
d) Anabilim dalı akademik kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütül-

mesinden Enstitüye karşı sorumlu olan Enstitü anabilim dalının, lisansüstü eğitim ve öğretim
programlarında ders veren tüm öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalı başkanı da dâhil en az üç üyeden oluşan kurulu,
f) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlama-

larında gerekli olan zamanı,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere atanan öğretim üyesini ve Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren
öğretim elemanlarını,

ğ) Enstitü: Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsünü,
h) Enstitü Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü Ku-

rulunu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Ensti-

tüsü Yönetim Kurulunu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Müdür: Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü Müdürünü,
k) Müdür yardımcıları: Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü-

nün müdür yardımcılarını,
l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğını,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
o) SCI: Science Citation Index’i,
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ö) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded’ı,
p) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Ulusal/Uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim dalı için Üniversitelerarası Kurulun

doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan der-
giyi,

ş) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, aşağıda açıklanan yüksek lisans ve doktora

düzeylerinden oluşur:
a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, çalışma ve uygulama faaliyetlerini
kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli olarak yürütülür. 

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(2) Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim dalı akademik kurulunun önerisi,

Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas

alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim dalının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş

koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri ko-
nulara ilişkin esaslar anabilim dalı akademik kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Anabilim dalı akademik kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri,
Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak
programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve YÖK onayı ile yürürlüğe girer. Yurt dışı
ortak programlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, Enstitü Kurulunun önerisi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları; öğretim üye-

lerinin yazılı görüşleri doğrultusunda, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2020 – Sayı : 31326



İlan, başvuru ve ön değerlendirme
MADDE 8 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak

öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği Enstitü
tarafından kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme yapılıp yapılmayacağı ve ön değerlendirmeye ilişkin usul ve esas-
lar Enstitü tarafından karara bağlanır ve birinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, anabilim dalı
kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asıl ve iki yedek üyeden
oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Adayların genel başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar, anabilim dalı

akademik kurulu görüşü ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 
(2) Anabilim dalları, yürütülen lisansüstü programlar için sınav yöntemlerini kendileri

belirler. 
(3) Adayların genel başarı değerlendirmesi, anabilim dalı kurullarının belirleyeceği jüri

tarafından yapılır. 
Enstitüye kayıt yaptırma 
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi Ens-

titü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen gün-
lerde yapılır. Kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde Ens-
titüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar
kayıt haklarını kaybederler. Yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı ka-
zanırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana
ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, prog-
rama kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Anabilim dalı akademik kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan bilim

dalı lisans programından mezun/mezun olabilecek durumda olmak.
b) Başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK’ün

kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puana sahip olmak.
c) Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavından anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tara-
fından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

ç) Ana dilinde eğitim-öğretim yapan programlara yapılan başvurular hariç olmak üzere
yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında YÖK tarafından merkezi yabancı dil sınav-
ları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirlenen yabancı dil as-
gari taban puanına sahip olmak.

(2) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. 
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(3) Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların kabulünde başarı değer-
lendirmesi jüri tarafından şu şekilde yapılır:

a) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya eş-
değer sınav puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav ve/veya
mülakat puanının %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel
başarı puanının en az 60 olması gerekir.

b) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim
dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iki iş günü
içerisinde mesai saati bitimine kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir.

c) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı
aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıra-
lamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer sınav puanı yüksek olan adaya öncelik ve-
rilir.

Doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Anabilim dalı akademik kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan bilim

dalı lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun/mezun olabilecek durumda olmak.
b) Tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli

tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri lisans diplomasına sahip olmak.
c) ALES, yabancı dil puanları ve mezuniyet not ortalamaları en az, ilgili mevzuatta be-

lirtilen standart puanlardan az olmamak üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, Ens-
titü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen değerlerde olmak.

ç) Doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve
ilgili mevzuatta belirtilen standart puanlardan az olmamak koşuluyla anabilim dalı akademik
kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen TUS’tan
alınmış temel tıp puanına veya ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp
fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına veya diş hekimliği, eczacılık ve ve-
teriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ilgili mevzuatta belirtilen standart puan-
lardan az olmamak koşuluyla anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun
uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen ALES puanına sahip olmak.

d) Merkezi yabancı dil sınavından en az 55 standart puan veya YÖK’ün kabul ettiği
yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puana sahip olmak.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen mer-
kezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından be-
lirlenen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

(2) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınav-
lardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(3) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si; tıp fa-
kültesi, diş hekimliği, eczacılık veya veterinerlik diplomasıyla veya tezli yüksek lisans diplo-
masıyla başvuran adaylar için, mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mü-
lakat puanının %30’u dikkate alınarak hesaplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel
başarı puanının en az 70 olması gerekir.
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(4) Doktora programlarına başvuruda bulunan adayların kabulünde başarı değerlendir-
mesi jüri tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim
dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iki iş günü
içerisinde mesai saati bitimine kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir.

b) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı
aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıra-
lamada eşitlik olması halinde ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı

adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürü-
tülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programı öncesindeki eğitim

düzeyinde eksiklikleri belirlenmiş olan öğrencilere, bu eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda
belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, lisans dersleri veya başka bir lisans progra-
mından dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı pu-
anları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri
uygulanır. Ancak koşullu durumdaki dersler başarısız kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır, yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belir-
tilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programını
tamamlayamayan adayların Enstitü ile ilişkileri kesilir.

(3) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, birinci ve
ikinci fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim dalı tarafından hazırlanır ve aka-
demik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, belirli ko-

nularda bilgilerini arttırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine, Ens-
titü Yönetim Kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel öğrenci olarak kabul
edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, transkriptlerini
ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
Bir anabilim dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı dönemdeki kontenjanın %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel
öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki
başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin ya-
rarlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde başarılmış olan dersler, programa kayıt hakkı kazanıldı-
ğında intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı, alınması
gereken toplam AKTS ders kredisinin %40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğrenci
statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir öğrenci,
yatay geçiş yoluyla Enstitüye kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul
edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora için
en az 3,0 olması gerekir.

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program ara-
sında, program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 ora-
nında uyumluluk ve giriş koşulları bakımından uygunluk olması gerekir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjan ilanları diğer öğ-
renci alım kontenjanları ile birlikte yapılır. Kontenjanlar Senatoda onaylandıktan sonra ilan
edilir.

(3) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını ta-
nıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkriptlerini dilekçesine ekle-
yerek, ilanda belirtilen tarihlerde Enstitü Müdürlüğüne başvurur.

(4) Öğrencinin başvurusu Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay
geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu
Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması
gerekli görülen derslerin adları, anabilim dalı kurulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
(6) Başvuru koşullarının sağlanması halinde, ilan edilen yatay geçiş kontenjanı dâhi-

linde geçiş yapılabilir.
(7) Geçiş yapan öğrencilere ek süre verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri,

anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlan-
dan sonra açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine anabilim dalı akademik kurulu
önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili anabilim dalı akademik ku-
rulunun önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli görüldü-
ğünde, doktora derecesine sahip öğretim elemanları, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi,
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilebi-
lirler.

(4) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirle-
nir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli ça-
lışma yükünü ifade eder.

(5) Her programda, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren en az bir dersin yer aldığı bir eğitim-öğretim planı, anabilim dalı kurulunca hazırlanarak
Enstitüye sunulan önerilere göre, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayı ile
uygulamaya konulur.

(6) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alır. Dersler, bir yarıyıllıktır ve
öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir. Ge-
rekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda 1/3 oranında artırılabilir.
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Öğrenci alacağı derslerin en az 3 tanesini kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki derslerden
almalıdır. Ayrıca, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersini de almak
ve başarmak zorundadır.

(7) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, Enstitü
Yönetim Kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı ol-
duğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açabilir.
Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi lisansüstü
öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından geçer
(G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir. Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve gö-
revli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan der-
sine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

(8) Programdaki seçmeli dersler yabancı dilde de verilebilir.
(9) Derslere devam zorunluluğu, uzmanlık alan dersleri hariç teorik dersler için en az

%70 ve diğer öğretim türleri için en az %80’dir. Derslerin yoklama listeleri iki yıl süreyle dersi
veren öğretim üyesi tarafından saklanır. 

(10) Derslere devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınav-
larına alınmaz ve öğrenciye devamsız notu verilir.

(11) Uzaktan eğitim yapılan durumlarda öğrenci devamı ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat
çerçevesinde Enstitü tarafından düzenlenir.

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı olmak üzere üç türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın ya-

pılış biçimi ders sorumlusu tarafından belirlenir. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde gir-
meyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı, ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, anabilim dalı
akademik kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde;
genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

(5) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı
ile sınavların değerlendirme esasları, ilgili ders sorumlusu tarafından yarıyıl başında öğrencilere
duyurulur.

Ders başarı puanı
MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın %60’ı alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarı puanı, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, uygulama,
ödev, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının de-
ğerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl açılacak
derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında, yarıyıl içi çalışmalarının
türü, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu
sınavının başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, dersi veren öğretim üyesi tarafından
belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınav takvimi, anabilim dalı başkanlığı ve Enstitü Müdürlüğü tarafından
hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda gös-
terilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır. Sınavları, o dersi ver-
mekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin mazereti
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nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim
dalı başkanı tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bir dersin başarı puanı, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının
yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve bir çık-
tısı anabilim dalı başkanlığınca saklanır.

Notlar
MADDE 20 – (1) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:

Puan Notlar Katsayı Notu
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
0-74 FF 0

D Devamsız
E Değerlendirmeye girmeyen
G Geçer
K Kalır
N Girmedi
S Süren Çalışma

(2) Birinci fıkrada belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:
a) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarında CB veya üzeri harf notlarından birini

alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır.
b) D harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
c) E harf notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen

öğrencilere verilir.
ç) G harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan ve ba-

şarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
d) K harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
e) N harf notu, E harf notu verilmesine neden olan eksiklik dönem sonuna kadar gide-

rilmezse, ilgili dönem sonunda öğrencilere verilir.
f) S harf notu, süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesini ifade eder; en geç yarıyıl

sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Ölçme-değerlendirme sınav sonuç listeleri, anabilim dalı başkanlı-

ğında saklanır. Değerlendirme sınav evrakları ise, anabilim dalı başkanlığı tarafından iki yıl
süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, anabilim dalı başkanlığı tarafından bir tutanakla imha
edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi iş günü

içinde, mesai saati bitimine kadar Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının
yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstitü Müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının be-
lirlenmesi için sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim
üyesine inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dâhil olmadığı, ilgili alandan
en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâ-
ğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri,
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Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı puanlarına ilişkin herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi anabilim dalı başkanlığına baş-
vurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir.
Eğer maddi hata varsa, puan düzeltimi, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
Enstitü Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-

duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS
değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin Enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve ka-
yıtlı bulunduğu anabilim dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate
alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden alınan en
son harf notu esas alınır. Öğrencinin başarısız olduğu dersin notu ortalama hesabında dikkate
alınmaz. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları,
geçer/kalır olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine yazılır.
Kayıt yenileme
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içeri-

sinde kayıt yenilemeleri ve bu işlemin ilgili danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde
onaylanması gerekir.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim dalı ve danışman onayı ile ders
değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

İlişik kesme
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlara devam etmekteyken, öğrencinin talebi üze-

rine veya ilgili mevzuata göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesi durumunda
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı sadece tezli olarak yürütülür. Bu programın,

hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Her yarıyıl ilgili anabilim dalında, Yükseköğretim Kurulunun Yüksek Lisans
Programı Açma Ölçütlerinde belirtilen, program için gerekli asgari öğretim üyesi sayısı kadar
dersin açılması zorunludur.

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma veya

uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve üretme yetkinliği ka-
zanmasını sağlamaktır. 

(2) Yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşulu ile seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. 

6 Aralık 2020 – Sayı : 31326                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



(3) Öğrenci alacağı derslerin; Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma
ve Yayın Etiği dersleri hariç olmak üzere, en az üçünü kabul edildiği lisansüstü programından
almak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Seminer sunumları herkese açık bir şekilde yapılır. 

(4) Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez çalışmasına
bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, yüksek lisans programında 40 AKTS ders yükünü
başardıktan sonra tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(5) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile öğrenci, alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en
çok ikisini lisans derslerinden seçebilir. Bu dersler için, 19 uncu maddede belirlenen başarı öl-
çütleri esas alınır. Ayrıca, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki
ders seçilebilir.

(6) Tezler, Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe ya da İngilizce ola-
rak yazılır.

Süre
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre ha-

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin ön gördüğü başarı koşulla-
rını/ölçütlerini yerine getiremeyen, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmayan, azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir.

Tez danışmanı
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programında, anabilim dalı kurulu, en geç birinci ya-

rıyılın sonunda her öğrenci için bir tez danışmanını Enstitü Müdürlüğüne önerir. Tez danışmanı,
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, öğrenci ile
hazırlamış olduğu tez konusunu teze yazıldığı yarıyılın başında anabilim dalı kuruluna sunar.
Tez konusu, tez başlığı ve değişiklikleri, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile yapılır.

(2) Tez danışmanı, Enstitünün öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı, anabilim
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı;
Üniversitenin kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora ya da tıpta
uzmanlık derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanlarına herhangi bir ücret öden-
mez. 

(3) Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim dalı
kurulunun önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte, da-
nışmanın tez çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabilim
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile emekli olan veya başka bir yük-
seköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlığı devam edebilir. 

(4) Tez danışmanının yurt dışına altı ay veya daha uzun süreli çıkması durumunda ikinci
danışman belirlenerek yüksek lisans öğrencisi başka bir danışmana aktarılabilir. Tez danışmanı
değişen öğrenci azami öğrenim süresini aşmamak koşuluyla takip eden yarıyılda tez savunma
sınavına girebilir.

(5) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren
öğrencinin seçmiş olduğu ve danışmanın uygun gördüğü dersleri öğrenci bilgi sisteminde onay-
lamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.
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(6) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya öğretim üyesinin Enstitüye gerekçeli
müracaatı ile anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
değiştirilebilir.

Tez çalışması önerisi
MADDE 30 – (1) Tez çalışması önerisinin, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar veril-

mesi zorunludur.
(2) Tez çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından hazırlanır. Öneri, anabilim

dalı akademik kurulunda tartışılır. Kurulun kararı, anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdür-
lüğüne bildirilir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışması konusu üze-
rinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı süreç izlenir.

Tez çalışmasının sonuçlanması, savunma sınav jürisinin oluşturulması ve
toplanması

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım esas-
larına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danış-
manın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte öğrenci tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için,
yüksek lisans eğitim sürecinde hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş ilgili
alanda en az bir makale veya sunulmuş bir bildiri gerekir.

(3) Savunma sınavı jürisi; tez danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil en az üç asıl ve birisi Üniversite içerisinden diğeri ise başka bir üniversiteden ol-
mak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda
tez savunma sınav jürisi yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak en az beş asıl ve iki yedek
öğretim üyesinden oluşur.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim dalı başkanlı-
ğına bildirildikten sonra, jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden
erken olmamak koşuluyla, en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü
Müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini ge-
rekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitü
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

Tez çalışması savunma sınavı
MADDE 32 – (1) Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumla-

ma ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez çalışması savunma sınavı tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık
olarak yapılır. Sınavın yeri ve tarihi en az yedi gün önce danışmanın önerisi ile anabilim dalı
başkanlığınca ilan edilir. Sınav süresi en çok 90 dakikadır.

(2) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, anabilim
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde mesai bitimine kadar Enstitü Müdür-
lüğüne tutanakla bildirilir.

(3) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline geti-
rilmiş tez çalışmasını, Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak,
en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim sü-
resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu sürenin dol-
ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itiba-
ren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. Tezi
ilk savunma sınavında reddedilen veya ikinci savunma sonunda da başarısız bulunarak kabul
edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital or-
tama kaydedilmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, tez
danışmanının kabul yazısıyla birlikte Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tezini teslim edemeyen öğrencinin ilişiği
kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki prog-
ramın Türkçe ve İngilizce adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi-
dir.

(4) Yüksek lisans diploması, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin so-
ğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı
MADDE 34 – (1) Doktora programı sadece tezli olarak yürütülebilir. Bu programın,

hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Her yarıyıl ilgili anabilim dalında, Yükseköğretim Kurulunun Doktora Programı
Açma Ölçütlerinde belirtilen program için gerekli asgari öğretim üyesi sayısı kadar dersin açıl-
ması zorunludur.

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Programa kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den

az olmamak koşulu ile en az yedi ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrenci alacağı derslerin; Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma
ve Yayın Etiği dersleri hariç olmak üzere en az üçünü kabul edildiği programdan almak zorun-
dadır.

(4) Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık veya veterinerlik dereceleri ile kabul edilmiş
öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir. Seminer sunumları herkese
açık bir şekilde yapılır.

(6) Öğrencinin danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans
diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık veya ve-
terinerlik dereceleri ile kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders alabilir.
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(7) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon
kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(8) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Ancak bu
dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(9) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi,
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(10) Tezler, Enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe ya da İngilizce olarak
yazılır.

(11) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programı, 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.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya genel
not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanı
MADDE 37 – (1) Doktora öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman atanır.
(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, anabilim dalı akademik

kurulu önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Doktora tez danışmanı olarak
atanacak öğretim üyesinin daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans/tıpta uz-
manlık tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Enstitü, her yarıyıl başında öğretim üyesi bazında dağılımını gösteren doktora kon-
tenjanlarını her anabilim dalından ister. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını
ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı kurulu, öğ-
rencinin ve doktora tez danışmanlığı isteyen öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda danış-
man önerilerini Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Öğrencinin talebini göz önünde bulunduran
anabilim dalı kurulunun önerisi dikkate alınarak, tez danışmanı atanır.

(4) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren
öğrencinin seçmiş olduğu ve danışmanın uygun gördüğü dersleri öğrenci bilgi sisteminde onay-
lamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
İkinci tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanlarına herhangi bir ücret
ödenmez. Tez danışmanı önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(6) Bir öğrencinin tez danışmanı değişikliği, öğrencinin Enstitüye gerekçeli müracaatı
ile anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç bir ay
içerisinde yapılır. Yeni danışman atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı öğrencinin danışman-
lığını yürütür. 
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(7) Doktora danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha
uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir danışman atanır.

(8) Tez danışmanının yurt dışına altı ay veya daha uzun süreli çıkması durumunda ikinci
danışman belirlenmesi veya tez konusu ile ilgili feragat formu vermek şartıyla doktora öğrencisi
başka bir danışmana aktarılabilir. 

(9) Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim
üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izleme aşamasının başarıyla tamamlanmış
olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam
edilebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerlerini tamamlayan öğ-

rencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel konularda araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. 

(2) Derslerini başarı ile tamamlayarak en az 120 AKTS kredisini elde eden ve akademik
ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, takip eden yarıyılda yeterlik sınavına girmeye
hak kazanır.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans dereceleri

ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim dalı akademik kurulunca önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisi en az
ikisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve en az birisi
başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. 

(6) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel ders konularını
içerecek şekilde düzenlenir. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve
saatlerde yapılır.  Yazılı sınavdan en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava girebilir. Yazılı sı-
navdan başarılı olan öğrenci, en çok 90 dakikalık bir sözlü sınava alınır.

(7) Yeterlik sınav notu, yazılı sınav notunun %60’ı ile sözlü sınav notunun %40’ının
toplamı olup 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 75’tir. Gerekçeli ve ya-
zılı sınav sonuç raporu anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde
ilgili tutanakla birlikte Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Doktora yeterlik sınavı toplantıları öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(8) Yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu de-
ğerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anabilim dalı başkan-
lığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Yö-
netim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sınav evraklarını inceleme ve değerlendirme komis-
yonu kurar.

(9) 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.

(10) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir
öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak
bu dersler, toplam ders AKTS kredi yükünün 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci, Enstitü Kurulu
kararıyla belirlenen dersleri tez savunma sınavına girmeden önce başarmak zorundadır.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2020 – Sayı : 31326



Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın ve ana-

bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içerisinde
tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi, yılda iki kez olmak üzere genel sınav döneminin sonuna kadar
toplanır. Tez izleme tutanağı toplantıyı izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönde-
rilir.

(5) Tez izleme komitesi üyesi kabul edilebilir gerekçeye dayanan sebepler dolayısıyla
toplantıya anabilim dalı başkanlığının gözetiminde hazırlanacak elektronik ortamda katılabilir.
Bu şekilde yapılan toplantı kaydedilir ve Enstitüde saklanır.

(6) Öğrencinin tez çalışması tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin ilişiği kesilir.

Tez konusu önerisi 
MADDE 40 – (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. 

(2) Tez önerisi savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne
bildirilir ve sözlü savunma tarihi, Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile
ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(3) Tez önerisi savunması dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez izleme komitesi üye-
leri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi din-
leyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.

(4) Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
Gerekçeli bu karar, anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde ilgili tutanakla birlikte Enstitü
Müdürlüğüne gönderilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunmada
da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin
kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez
önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

(6) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için önerinin kabul edildiği toplantı
dâhil olmak üzere en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye gönderilmesi gerekir.

(7) Üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl tez izleme faaliyet raporu vermeyen
veya başarısız bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi
ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez çalışması
MADDE 41 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.
(2) Tezler adayın başarısının bir kanıtı olarak sunulmalıdır ve doktora derecesinin ada-

yın bilgi birikimine bir katkı yapması gerekir.
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(3) Enstitü, tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak
düzenlemeleri yapar ve Enstitü Yönetim Kurulu tez süreci ile ilgili şikâyetleri ve sorunları da
değerlendirir. Bu amaçla, talep edilen her türlü bilgi ve belgenin ilgililerce Enstitü Yönetim
Kuruluna iletilmesi gerekir.

Tez çalışmasının sonuçlanması ve savunma sınav jürisinin oluşturulması 
MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün

lisansüstü tez yazım esaslarına uygun şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü
olarak savunmak zorundadır. 

(2) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi ve savunma sınavına girebilmesi için,
doktora eğitimi sürecinde SCI, SCI-Exp veya AHCI kapsamındaki dergilerde; doktora tezi ile
ilişki ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi ve ulu-
sal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özeti matbu veya elektronik ola-
rak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışması olması gerekir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme raporu sunul-
ması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye
teslim eder. 

(4) Doktora tez sınav jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Sı-
navda danışman oy hakkına sahiptir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Enstitü Yönetim Kurulu, tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim dalına bildirildikten
sonra, tez çalışması, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde jüri toplanarak öğrenciyi ilan edilen yer, tarih ve saatte
tez savunma sınavına alır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu,
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Bir inti-
halin varlığı yönündeki görüş ve deliller Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunduğu takdirde,
öğrenci savunma sınavına alınmaz.

(6) Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hak-
kında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Sınavın tarihi ve yeri, anabilim dalının önerisi ile
Enstitü Müdürlüğü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. 

(7) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, Enstitü Müdürlüğüne yazılı
olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan
öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yöneti-
mine bildirilir.

Doktora tez savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Sınav yeri ve tarihi en az yedi gün önce anabilim dalı
başkanlığınca ilan edilir. Sınav en çok 120 dakika sürelidir. 

(2) Tez savunma sınavı dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri
soru sorar.

(3) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı baş-
kanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
Enstitü tez yazım kurallarına uygun hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde Ens-
titüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha
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uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir. 

(5) Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenci, bir kez verilecek en
çok altı aylık ek süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet ve doktora diploması
MADDE 44 – (1) Herhangi bir doktora programının bütün gereklerini başarıyla ta-

mamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tezin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ciltlenmiş en az iki örneğini (in-
tihal raporu bulunan),

b) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile Enstitü tarafından istenen diğer
belgeleri,

c) YÖK tarafından istenen belgeleri, 
Enstitüye eksiksiz teslim etmiş olması gerekir.
(2) Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle

Enstitü Müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Belirtilen süre içerisinde
tezini teslim edemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak kazanılan
tarih ise doktoranın Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir. Doktora unvanı, Senato
tarafından onaylanır.

(4) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur.

(5) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 45 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvu-

rarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade
edilmez.

(2) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş ne-
deniyle ilişik kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

(3) Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen
ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 46 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus

ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üni-
versitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir veya kabul edilebilir. Bu öğrenci-
lerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden
sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kayıtlı olduğu anabilim dallarından almaları gereken dersler
yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
belirlenmesi, anabilim dalı koordinatörünün önerisi üzerine anabilim dalı kurulunun teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın ba-
şarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dı-
şında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin yerine kayıtlı olduğu anabilim dalında
tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak
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sayıda derse kayıt yapar. Bu kapsamda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede oku-
dukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine
not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 47 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-
renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci de-
ğişim programı uygulanır.

Mazeret, izin ve öğrenime ara verme
MADDE 48 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini ola-

yın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmeleri
ve belgelendirmeleri halinde, Enstitü Yönetim Kurulunca en çok beş gün mazeret izni verile-
bilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tari-
hinden itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ekinde Enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan
izinler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık
raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Öğrencilerden; her yarıyılın ders başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde bel-
gelendirmek şartı ile eğitim, öğretim, araştırma, görevlendirme, yurt dışına çıkma ve/veya ben-
zeri nedenlerle, en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar,
izin verilebilir.
(4) Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen

öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders
sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sı-
navları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli
talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadı-
ğının belirlenmesi halinde, verilen izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; geçerli nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on
gün içinde duruma ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek
üzere, Enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması
ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme
süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği
MADDE 49 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri,

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
Birden fazla programa kayıt
MADDE 50 – (1) Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve de-

vam edilemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş,
görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-
öğretim ile ilgili usul ve esaslara 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) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri ko-

nularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
b) Anabilim dalı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı ana-

bilim dalını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,
d) Dekanlık: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
e) Ders yılı: Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşan bir eğitim-öğretim yılını,
f) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,
g) Fakülte: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yö-

netim Kurulunu,
ı) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notunun

AKTS kredisi ile çarpılmasından elde edilen sonuçların toplamının, toplam AKTS kredisine
bölünmesi ile bulunacak değeri,

i) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Senato: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler, Yatay Geçiş ve Disipline İlişkin Esaslar

Kesin kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırma esasları şunlardır: 
a) Fakülteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığınca, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için
istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

b) Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday
öğrenci, Üniversitenin öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. 

c) Mazereti bulunan aday öğrenciler, mazeretlerini belgelendirmek zorundadır. Bu aday-
ların kesin kayıtları; belirlenen esaslara uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların
yasal temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerinden
alacakları resimli vekâletname ile yetkili kıldıkları kişiler tarafından yaptırılabilir. 

ç) Süresi içinde kayıt yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli kanuni
işlemler yapılır. Kayıt sırasında teslim edilen belgelerin ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu
anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenci her ders yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde öğrenim
ücretini yatırmak zorundadır. Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenciler kayıt
yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

(3) Öğrenci, yıl/yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde ders kayıtla-
rını yaptırarak kaydını yenilemek zorundadır.

Özel ve değişim programı öğrencileri
MADDE 6 – (1) Özel öğrenci veya değişim programı öğrencisi, yurt içinde veya yurt

dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olup; farklı bir yüksek öğretim ortamı,
kültürü kazanmak isteyen veya özel durumu ya da sağlık ve benzeri sebeplerle kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartı ile farklı bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmek
isteyen öğrencidir. 

(2) Özel veya değişim programı öğrencisi ile ilgili yapılacak işlemler, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Özel veya değişim programı öğrencilerinin başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulunun
teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-
sine dâhildir.

(5) Özel veya değişim programı öğrencisi öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
Yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Ders muafiyetleri
MADDE 8 – (1) Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından veya

denkliği kabul edilmiş olan bir kurum/kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf
olmak isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına başvuruda bulunur. Muafiyet talebi Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Muafiyet kabul edilene kadar öğrenci ilgili derslere devam eder.
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(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf
notu yoksa 22 nci maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak, transkriptlerinde gösterilir
ve GANO’ya dahil edilir.

(3) Muafiyet için derslerin denklik değerlendirmesi yapılırken; ders içerikleri, öğrenim
çıktıları ve AKTS kredileri dikkate alınır.

Öğrenim ücreti, indirim ve burslar
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücreti ile öğren-

cilere verilecek burslar, indirimler ve bunlara ilişkin esaslar, her yıl Mütevelli Heyet tarafından
belirlenir ve ders yılı başında ilan edilir. 

(2) Öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı başında, ders kayıtları öncesinde öğrenim üc-
retini ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini, belirlenen taksitler ve süreler içerisinde ödemeyen
öğrencinin kaydı yenilenmez. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin, süresi içerisinde ödeme-
dikleri öğrenim ücretini, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen gecikme faizi ile birlikte
ödemeleri gerekir.

Disiplin işlemleri
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yürütülür. 

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içe-
risinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim
MADDE 11 – (1) Akademik takvim, eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt, ders, sınav ve

benzeri faaliyetleri kapsar ve Fakülte Kurulunun önerisi ile her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Se-
natonun onayına sunulur ve Senatonun onayından sonra ilan edilir.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir ders yılı süresince uygula-
nacak teorik ve uygulamalı dersleri, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan plan-
lardır. Planlanan dersler yıllık/yarıyıllık olarak düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Bir ders yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı en az 60
AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam
ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Akademik danışmanlık
MADDE 13 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim

elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, eğitim-öğretim süresince öğrencinin akademik durumunu izler,

kayıt ve ders seçme işlemlerinde rehberlik eder, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi
bilgilendirir ve akademik konularda öğrenciye danışmanlık sağlar. 

Eğitim-öğretim dili
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsamak

üzere toplam beş yıldır. Eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uy-
gulanır. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllık olarak verilebilir.
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(2) Fakültede bir ders yılı; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere, en az yirmi sekiz, en çok
otuz iki haftadan oluşur. Ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları bu süreye dahil
değildir.

(3) Eğitim-öğretim süresinin tamamlanması için tanınan azami süre sekiz yıldır. Bu
süre içinde mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Eğitim ve öğretimlerini beş yılın sonunda tamamlayamayan öğrenciler, öğrenim üc-
retlerini ödemek koşuluyla ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim ve öğretimlerine devam
ederler.

(5) Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak,
gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günlerinde
de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Dersler
MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, uygulamalı ve seçmeli dersler olarak

eğitim-öğretim planlarında yer alır.
(2) Zorunlu dersler; Fakülte eğitim-öğretim planında yer alan ve öğrencinin mezun ola-

bilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.
(4) Uygulamalı dersler; klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar ve klinik gözlem

uygulamalarıdır. Uygulamalı dersler zorunlu ders statüsünde olup; bir veya birden fazla ana-
bilim dalı tarafından yürütülen derslerdir.

(5) Seçmeli dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve uygulamalı dersler dışında öğrencinin
isteği doğrultusunda aldığı derslerdir.

(6) Derslerin zorunlu, seçmeli veya ön koşullu olmaları, ders saatleri ve AKTS kredileri,
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Sınıf geçme ve ön koşul
MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.
(2) Fakültede verilen zorunlu ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve

bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Bu derslerin tamamından geçemeyen öğrenci bir üst sı-
nıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder.

(3) Ortak zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki
yarıyıl/yıl devam mecburiyeti aranarak kaldıkları dersleri yeniden almak zorundadır. Ortak zo-
runlu derslerden ve seçmeli derslerden devam koşulunu yerine getirdiği halde başarısız olan
öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan, izleyen yarıyılda/yılda ilgili
dersin/derslerin sınavlarına girerler. 

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Tüm derslere devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere

tüm teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci
o dersten devamsızlıktan kalmış olur ve ilgili dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına gi-
remez.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsız-
lıkları sebebiyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan
edilir.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz.
Tekrar edilen uygulamalı derslerde, daha önce devam koşulu sağlanmış olsa bile derse devam
zorunludur. 

(4) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkin-
liklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile devamsızlıktan sayılmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalı Eğitim-Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Uygulamalı dersler 
MADDE 19 – (1) Klinik öncesi uygulamalar laboratuvarda, klinik gözlem uygulamaları

hizmet birimlerinde (klinikler, ameliyathaneler, merkezi sterilizasyon ünitesi ve yataklı servis)
ve klinik uygulamalar ise kliniklerde yapılır.

(2) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamaları gruplar halinde yapılır.
(3) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama süreleri en az 3 haftadır ve bu

süreler gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. 
(4) Uygulamalı dersler öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
(5) Fakültede zorunlu ve uygulamalı dersler arasında bütünlük bulunduğundan, özel

öğrenci ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda uygulamalı ders
yapılması kabul edilmez. Özel öğrenci ve değişim programları hariç, zorunlu ve uygulamalı
dersler için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Uygulamalı derslerin barajları
MADDE 20 – (1) Uygulamalı derslerin içeriği, baraj sayısı/puanı ilgili anabilim

dalı/dalları tarafından belirlenir ve ders yılı başında öğrencilere duyurulur.
(2) Ders yılı içerisinde baraj sayısı/puanı arttırılamaz, ancak ilgili anabilim dalı/dalla-

rının önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile azaltılabilir.
(3) Öğrenci ders yılı içinde belirtilen baraj sayısı/puanını verilen sürede tamamlamak

zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına giremez.
(4) Belirlenen uygulamalı dersin baraj sayısı/puanını tamamlayamadığı için yarıyıl/yıl-

sonu sınavına giremeyen ancak eksik baraj sayısı/puanını telafi süresinde tamamlayan öğren-
ciler bütünleme sınavına alınır.

Uygulamalı derslerin telafisi
MADDE 21 – (1) Uygulamalı derslerin baraj sayısı/puanı eksiği olan öğrenciye eksik

kalan baraj sayısı/puanını tamamlaması için telafi süresi verilir.
(2) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ve hangi oranlarda uygulanacağı ilgili anabilim

dalı/dalları tarafından belirlenerek ders yılı başında öğrencilere duyurulur.
(3) Telafi süresinde baraj sayısı/puanını tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme

hakkı kazanır. 
(4) Baraj sayısı/puanını verilen telafi süresinde de tamamlamayan öğrenci o dersten ba-

şarısız sayılır; bütünleme sınavlarına giremez. Başarısız sayıldıkları uygulamalı dersi bir son-
raki ders yılında tekrar eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu
MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
sıfırdır. Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının
yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı
tam sayıya yükseltilir. Başarı puanı, yarıyıl/yılsonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavlar puan
ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen koru-
nur, ancak başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Proje, ödev ve
uygulamaların yaptırılması halinde bunların sınavlardaki ağırlıkları ilgili öğretim elemanı ta-
rafından tespit edilir ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ders yılının ilk iki haftası içinde
öğrencilere duyurulur. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yarıyıl/yılsonu veya bü-
tünleme sınavlarından da en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. 
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(2) Ara sınavlara girmeyen öğrencinin notu “Girmedi” olarak işlenir.
(3) Başarı notları şunlardır:
NOT DEĞERLENDİRME TABLOSU
Harf Notu Kat sayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 70-74
CC 2,00 60-69
FF 0,00 0-59
(4) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yılda almak zorun-

dadır.
b) NA: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ara ve yarıyıl/yılsonu sınav-

larının hiçbirine katılmayan veya uygulamalı derse ilişkin koşulları yerine getiremediği için
başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu not ortalamaları hesabında FF notu gibi işlem gö-
rür.

c) YG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ve baraj sayısı/puanı eksiği olan
öğrenciye yarıyıl/yılsonu sınavında verilir. YG notu alan öğrenci bütünleme sınavına kadar ek-
sik kalan baraj sayısı/puanını tamamlaması halinde bütünleme sınavına girebilir. Baraj
sayısı/puanını bütünleme sınavına kadar tamamlamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez
ve bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yılda almak zorundadır. 

ç) Her ders yılının sonunda, bütün derslerini başarmış olup GANO’su 3,01 ile 3,50 ara-
sında olan öğrenciler onur listesinde 3,51 ve üzeri olan öğrenciler yüksek onur listesinde yer
alır.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme

sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/ve-
ya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler
sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenilen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınava alınmazlar.
Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Teorik dersler için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların
hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, sınavlardan en az on beş gün önce Dekanlık tarafından
duyurulur. Bir gün içerisinde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Uygulamalı
derslerin yarıyıl/yıl içindeki değerlendirmeleri ilgili anabilim dalı/dalları önerisi ve Fakülte
Kurulunun kararı ile ara sınav yerine geçebilir.

b) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğ-
renciler, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde durumlarını varsa ilgili belgeleri
(tıbbi rapor, ölüm belgesi, kaza raporu ve benzeri) ile yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zo-
rundadırlar. Mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda
katılmadıkları her ara sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen
öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı
elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı
derslerin baraj sayısı/puanını tamamlayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girer. 

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2020 – Sayı : 31326



ç) Bütünleme sınavı: Başarısız olunan yarıyıl/yılsonu sınavları ve baraj sayısı/puanlarını
bütünleme sınavına kadar tamamlayan uygulamalı dersler için yapılan sınavdır. Bütünleme sı-
nav sonuçları ders başarı notu hesaplamasında ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

d) Tek ders sınavı: Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları sonucunda başarısız olunan
tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Öğren-
cinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. Öğrenci bir
yılda sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Daha önce alınmamış, baraj sayısı/puanı eksiği
olan veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilmez. Tek ders sınavı so-
nucunda başarısız olunan ders, izleyen ders yılında tekrar alınır ve uygulamalı dersler dışında
devam şartı aranmaz. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girmemesi durumunda,
mazereti kabul edilmez ve dersten başarısız sayılır.

(2) Uygulamalı derslerin uygulama süresi sonunda yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav-
ları; teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
Sözlü sınavların değerlendirilmesi en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyon tarafından ya-
pılır. 

(3) Sınav evrakları, sınav tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklanır ve üçüncü yılın so-
nunda imha edilir. 

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içinde yazılı ola-

rak Dekanlığa itiraz edebilirler.
(3) İtirazlar, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve sınav

sonucunda değişiklik olması halinde itiraz başvuruları itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç
on gün içinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır. 

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Mezuniyet koşulları
MADDE 25 – (1) Diş Hekimliği programından mezun olmak için eğitim-öğretim

planının öngördüğü 300 AKTS lik toplam kredi miktarının başarı ile tamamlanmış olması ve
GANO’nun da 4 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

(2) 15 inci madde ile 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; klinik öncesi ve klinik uygulamalar hariç, en fazla iki dersi FF olan veya başarısız
dersi bulunmadığı halde GANO’ları 2,00’nin altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten
ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir. 

(3) GANO’su 3,01 ile 3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 ve üzeri olan öğrenciler
yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma ve unvanlar
MADDE 26 – (1) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki ders yılındaki bütün ders-

lerini ve sınavlarını başararak GANO’larının 2,00 olması durumunda, ilk iki yıldan sonra öğ-
renimlerine devam etmeyenlere istekleri halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre, ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile ta-
mamlayanlara ise ilgili mevzuat hükümlerine göre Diş Hekimliği Diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere;
diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan
bir belge verilir.
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(3) Diploma eki, Üniversite tarafından verilen diplomaya ek olarak, alınan eğitim so-
nucunda uluslararası geçerliliği olacak şekilde hazırlanarak, edinilen niteliklerin akademik ve
mesleki tanınırlığını geliştirmek amacıyla verilir. Diploma eki, diploma yerine geçmez.

Kayıt dondurma 
MADDE 27 – (1) Öğrenciler; haklı ve geçerli sebeplerle yarıyıl başlangıcından itibaren

en geç 30  gün içerisinde müracaatları halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en
çok bir yıl olmak üzere, azami iki ders yılı için kayıt dondurabilirler. Öğrencilerin kayıt don-
durma talep ettikleri her ders yılına ait öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. 

(2) Öğrencilere; hastalık, tabii afet, tutukluluk, ekonomik sebepler, mahkûmiyet ve as-
kerlik tecilinin kaldırılması gibi daha önceden öngörülemeyen mazeretleri sebebiyle, Fakülte
Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde ders yılı içinde de kayıt dondurma hakkı verile-
bilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen mazeretler sebebiyle kayıt dondurmak isteyen öğrencinin,
mazeretin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde gerekli belgelerle Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Mazeretin devamı halinde Fakülte Yönetim Kurulunca süre uzatıla-
bilir. 

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve dondurduğu ders yılında sınav-
lara giremez. 

(5) Dondurulan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Öğrenciler dondurulan sürenin bitimini izleyen ders yılında, öğrenim ücretlerini

ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. 
İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin alacakları ilişik kesme belge-
lerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri şartıyla kayıtları silinir. Ancak bu öğ-
rencilerin içinde bulundukları ders yılı öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olmaları gerekir.
Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kayıtları tekrar açılmaz. 

(2) Kayıtların ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğren-
cilerin talepleri, öğrenim ücretinin yarısının ödenmesi şartı ile gerçekleştirilir.

(3) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-
siteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel görünümü ve giyinişi
MADDE 29 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile 9/9/2011
tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10123 

—— • —— 
Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10124 
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Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10029 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10053 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10147 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10148 
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Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10145 

—— • —— 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10146 
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Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10151 

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

 
 10168 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Sunucu ve Veri Depolama Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 14/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10199/1-1 
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DEKAPAJ MALZEMESİNİN KAZI, YÜKLEME, NAKLİYE VE BOŞALTILMASI 
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak Sahasında 900.000 Ton Tüvenan 

Kömür ile 80.000 Ton Ara Kesmenin ve Kömür Üzerinde Bulunan Dekapaj Malzemesinin Kazı, 
Yükleme, Nakliye ve Boşaltılması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2020/664496 
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01  Faks: 0286-416 37 00  
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak 

Sahasından dekapajı yapılıp açığa çıkarılan 900.000 ton 
tüvenan kömürün Tüvenan Kömür Stok Sahası ile aynı 
yerdeki Kriblaj Tesislerine ve 80.000 ton ara kesmenin ve 
kömür üzerinde bulunan dekapaj malzemesinin Dekapaj 
Harman Sahasına kazı, yükleme, nakliye ve boşaltılması 
Hizmet Alımı işi 

b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü üretim sahası, termik santral yanındaki 
İşletmemize ait tüvenan kömür stok sahası ile aynı yerdeki 
kriblaj tesisleri arası Çan/Çanakkale 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve saati : 22/12/2020 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no : 933-KÇLİ/2020-1169 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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5- Teklifler 22/12/2020 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10200/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Çocuk Kitleri Alımı İhalesine ait ilan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İhale Numarası:  2000003656 
18.400 Koli Çocuk Kiti idari şartname ve teknik şartname hükümlerine göre satın 

alınacaktır. Teklifler, idari şartnamede belirtildiği şekilde alınacak olup, açık eksiltme veya 
pazarlık uygulanmayacaktır. 

TÜRK KIZILAY İLETİŞİM BİLGİLERİ 
* İdarenin Adı; Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü 
* İdarenin Adresi; Mustafa Kemal Mahallesi 2143. Cadde No:16 Çankaya/ANKARA 
* İhale dokümanının görülebileceği internet adresi; http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ 
* İlgili kişi; Murteza TEPE - Abdulsamed KARA 
* İlgili kişi Telefon; 0 312 203 47 00 / 48 55 
* İlgili e- posta; murteza.tepe@kizilay.org.tr - abdulsamed.kara@kizilay.org.tr 
* İhale başvurusunun yapılabileceği son tarih ve saat: 15.12.2020 - 12:00 
* Evrak Teslim Adresi; Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir-

Çankaya/Ankara 
Türk Kızılay Kamu İhale Mevzuatına tabi değildir. 10225/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İstanbul İli Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 
İhalenin Konusu : İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi, 3304 ada 17 parsel sayılı 1.081,00 m² 

miktarlı taşınmazda 60/1000 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölümdeki otopark (1. ve 2. bodrum 
katta) ve 60/1000 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki mobilya teşhir galerisi (2. bodrum katta) 
nitelikli yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre satılması. 

İhale Tarih ve Saati  :  24/12/2020 – 11:00 
İhalenin Yeri  :  Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, 
Zeytinburnu/İSTANBUL 

İlgili Müdürlük/Birim  :  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim 
Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3085 

İhale Usulü  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a 
maddesine göre Açık Teklif Usulü 

Evrakların son verilme  
tarihi, saati ve yeri : 24/12/2020 – 09:30 Yazı İşleri Müdürlüğü 
• Muhammen bedel  :  5.650.000,00 TL 
• İmar Durumu  :  Yerleşik Meskun Alan 
• Geçici teminat %3  :  169.500,00 TL 
• İhale şartnamesinin görülebileceği 
veya satın alınabileceği yer :  İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedelle Kentsel 

Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya 
ücretsiz görülebilir. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle 

birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 
1) Gerçek kişiler için; 
a) İkametgah Belgesi (2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık aylarında alınmış) 
b) Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile 

vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi 
c) T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi) 
d) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belgenin aslı veya onaylı sureti (2020 yılı içerisinde alınmış) 
2) Tüzel kişiler için; 
a) Tebligat adresi 
b) Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti 
c) Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak 

kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi) 
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat makbuzu. 
4) İhale şartnamesini idareden satın aldığına dair makbuz. 
5) Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi 

ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir. 
6) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 24/12/2020 tarih ve saat 
09:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna 
uygun olması gerekmektedir. 

8) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.  

İlan olunur. 10154/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Bolidoğlu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (Bolidoğlu Vakfı). 
VAKFEDENLER : Alaettin BULUTOĞLU, Hasan BULUT, İsa BULUT, İsmet Ozan 

BULUT, Kamil BULUT, Mehmet BULUT, Metin BULUT, Muhammed Faruk BULUT, 
Mükremin BULUT, Osman BULUT, Ömer BULUT, Rıdvan BULUT, Serkan BULUT, Yuşa 
BULUT. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.11.2020 tarihinde kesinleşen 
14.09.2020 tarihli ve E:2020/207, K:2020/371 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Genel eğitim, sağlık, çevre, kültür, spor, bilimsel araştırma ve 
geliştirme, sosyal yardım alanlarında faaliyet göstererek ilgili alanlardaki kalitenin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Hasan BULUT, Rıdvan BULUT, Osman BULUT, Mükremin 

BULUT, İsa BULUT, Serkan BULUT, Mehmet BULUT, İsmet Ozan BULUT, Ömer BULUT, 
Yuşa BULUT, Mümin BULUT, Fatih ÖZTÜRK, Metin BULUT. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 
tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetinin belirleyeceği başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 10207/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türk İş Dünyası Eğitim Vakfı (TİDEV) 
VAKFEDENLER: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.12.2020 tarihinde kesinleşen, 13.11.2020 
tarihinde tavzih edilen, 03.11.2020 tarihli ve E: 2020/213, K: 2020/318 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye genelinde eğitim/öğretim ve kültür kurumlarının tamamen 
veya kısmen inşaatının ve tadilatının yapılması ve eğitim hizmetlerine tahsise hazır hale 
gelmesine katkı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Ali KOPUZ, Selçuk ÖZTÜRK, Salih Zeki MURZİOĞLU, Ayhan 

ZEYTİNOĞLU, Tamer KIRAN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Eğitim ve Kültür Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10231/1-1 
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Siirt İli Tillo Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 
yoluyla memur alımı yapılacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 11 1 

-Lisans düzeyinde 
eğitim veren 
fakültelerin İşletme 
veya Maliye 
programlarının 
herhangi birinden 
mezun olmak. 
-En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/Erkek 
KPSS 

P3 
En az 

60 Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve 
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tillo.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
1) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

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

4) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
5) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
8) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18.01.2021 tarihinden 22.01.2021 günü saat 17.00 ye 

kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. 
9) Başvurulur elektronik ortamda tillobelediyesi@gmail.com adresinden yapılabilecektir. 
10) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Tillo Belediyesi Fakirullah 

Mahallesi İbrahim Hakkı Meydanı No: 21 Tillo/SİİRT adresine yapılacaktır. 
11) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
1) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 29.01.2021 günü Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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5) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

6) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından 
Tillo Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav; 
Tillo Belediyesi hizmet binasında (Tillo/Siirt) memur alımı için 05.02.2021 günü sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLME VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

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

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

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

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

İlan olunur. 10142/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, bünyesine çeşitli 
alanlarda; 30 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Uzmanlık Alanı 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ortopedik Protez ve 
Ortez 

1 Profesör Ortopedi ve Travmatoloji 

Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Histoloji-Embriyoloji 

Mühendislik- 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

1 Profesör 
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı 
Bilim ve Mühendislik, Yazılım 
Mühendisliği, Enformatik 

2 Doçent 
Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı 
Bilim ve Mühendislik, Yazılım 
Mühendisliği, Enformatik 

Elektronik ve 
Haberleşme 

Mühendisliği 
1 Doçent 

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Fizik 
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Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Sağlık Yönetimi 2 Doçent 
Hastane ve Sağlık Kurumları 
Yönetimi 

Hemşirelik 1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Hemşirelikte Yönetim 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

2 Doçent 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim 
Sistemleri, Sayısal Yöntemler, 
Yazılım Mühendisliği 

Uluslararası Ticaret 
ve Finansman 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İşletme Yönetimi 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

İletişim ve Tasarımı 1 Doçent Plastik Sanatlar 
Radyo, Televizyon 

ve Sinema 
1 Doçent Sinema 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD 

3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum ABD 

1 Profesör Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anatomi ABD 1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Anatomi 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
ABD 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Tıbbi Farmakoloji 
ABD 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Tıbbi Farmakoloji 

Genel Cerrahi ABD 2 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Genel Cerrahi 

Çocuk Cerrahisi 
ABD 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Çocuk Cerrahisi 

Tıp Tarihi ve Etik 
ABD 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Tıp Tarihi ve Etik 

Göğüs Hastalıkları 
ABD 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Göğüs Hastalıkları 

İç Hastalıkları ABD 1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İç Hastalıkları 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ortodonti ABD 

1 Profesör Ortodonti 

1 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Ortodonti 

Pedodonti ABD 1 Profesör Pedodonti 
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Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne 

https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-

personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza 

Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-

akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 10141/1/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/ 

YDS Eş 

Değeri Puanı 

ALES Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 
1 

Alman Dili ve Edebiyatı ya da 

Almanca Öğretmenliği 

alanında Lisans ve Yüksek 

lisans mezunu olmak. 

ALES : 70 

YDS :80 

Herhangi bir 

Puan 

Türünden 

Öğr. Gör. 

*Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan ve ön değerlendirme 

sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar için 24.12.2020 tarihinde Sözlü Sınav yapılacak 

olup, Sözlü Sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 06.12.2020 

Son Başvuru Tarihi : 20.12.2020 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 22.12.2020 

Sözlü Sınav Tarihi : 24.12.2020 

Sözlü Sınav Tarihi Sonuç İlanı : 24.12.2020 

Sınav Tarihi : 25.12.2020 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 28.12.2020 
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Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza 

Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-

akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 10141/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim

Programları Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav 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.
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