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YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uy-

gulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 1/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süreyle,

üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 sal-

gınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yö-

neticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tara-

fından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme

yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin

(c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/2/2011 27850

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/9/2012 28416

2- 8/7/2014 29054

3- 8/10/2016 29851

4- 24/3/2020 31078 (Mükerrer)

5- 25/7/2020 31196
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü prog-
ramlarda fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Danışman:  Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,
f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında sözlü olarak sunulan ve yazılı

bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,
g) Enstitü: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi

sistemi ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilme-
sini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta

yeterlik veya doktora öğrencisini,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konu-

nun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan ça-
lışmayı,
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n) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışma-

larına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
r) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
s) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı

dil sınavlarını,
ş) Yarıyıl: İlgili eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın baş-

ladığı güne kadar geçen süreyi,
t) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili ko-

nularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı, 
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Düzeyleri, Programlar, Öğretim Dili ve Kontenjanlar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.
Programların açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, anabilim/anasanat dallarında ve öğretim düzeylerinde eğitim

programlarını yürütür. Enstitülerde yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları
ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve önerisi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi,
Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

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

Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürüt-

mekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını;
bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve da-
nışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile
tespit eder.

Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler
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belirlenen bir başka dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek gö-
rülen hallerde bir tezin başka bir dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eği-
timin tamamının başka bir dilde yapıldığı programlarda ders dönemi, proje dönemi ve tez dö-
nemi bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti
MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmaması,

alındığı takdirde kontenjan tespiti ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir.

(2) Kontenjanlar uluslararası öğrenciler için ayrıca belirlenebilir.
Kontenjanların ilanı
MADDE 11 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru,

gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ve diğer konulara ilgili enstitü yönetim kurulu
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar verir. Bu karar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
(2) Yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir. Ayrıca tezsiz

yüksek lisans programları uzaktan eğitim yoluyla da yürütülebilir.
(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS/kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan eğitime ilişkin diğer
hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 13 – (1) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi için-

de ilgili enstitüye yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya resmi kurumlar tarafından
onaylanmış örneği kabul edilir. Bu evrakların doğruluğunda adayın beyanı esas alınır. Eğer
gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya
Yükseköğretim Kurulunca lisans için verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi
lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato
kararı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların, başvurulan programın
puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer
ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kul-
lanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt
sınırının ne olacağı, ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabu-
lünde,
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b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES şartı aranmaz.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

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

(5) Tezli yüksek lisans başvurularında, adayların başarı sıralaması için ALES puanının
%50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınır.
Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir.
Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üs-
tünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. ALES puanı
aranmayan anasanat dallarında ALES puanının etkisini ilgili anasanat dalı kurulları belirler.
Ancak ölçmenin yetenek sınavı olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda yetenek sına-
vının nasıl yapılacağı, adayların başarı değerlendirmesine ilişkin diğer koşullar anasanat/sanat
dalının teklifi, enstitü kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans başvurularında, ölçmenin bilim sınavı olarak yapılmasının zo-
runlu olduğu durumlarda yazılı/sözlü bilim sınavı yapılabilir. Bu durumda aday değerlendirme
jürisi, ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üç asıl,
iki yedek üyeden oluşturulur. Başvuran bütün adaylar bilim sınavına alınabilir. Jüri tarafından
yazılı/sözlü bilim sınavı sonucunda adayın puan değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si, varsa yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü bilim sınavı
notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır
ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kon-
tenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik
durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans me-
zuniyet not ortalaması esas alınır.

(7) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı de-
ğerlendirme için yazılı/sözlü bilim veya yetenek sınavı yapar ise bu sınava katılmayan öğren-
ciler toplam puanlamada değerlendirmeye dâhil edilmezler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
Bununla birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile ilgili anabilim dalına tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabulünde ALES puanı
istenildiği takdirde alt taban puan belirlenebilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarına, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın
enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde giriş başarı puanının nasıl he-
saplanacağı Senato tarafından belirlenir.

(10) Anabilim/anasanat dalları başvurularda, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu-
nun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu Yönetmelikte öngörülen asgari öl-
çütlere ek olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde farklı kriterler veya özel şartlar belir-
leyebilir.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dö-
nemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalış-
ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atan-
masını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte
olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamamlayan ve üçüncü yarıyılda
tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğrenci süresinden önce mezun ola-
bilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için gerekli
durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla diğer
akademik birimlerdeki öğretim üyeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman olarak ata-
nabilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin
enstitü yönetim kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine
kadar devam eder. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi
durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının enstitüye yazılı talebi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(5) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yöne-
tim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak se-
çilebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, da-
nışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile enstitü tarafından
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belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının
atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geç-
miş olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derece-
sine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/ana-
sanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(7) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.
(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı baş-
kanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmanlığından ayrılmak istediği durumlarda, durum
anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü yönetim kurulu ana-
bilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez
danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-
çevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlen-
dirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar ana-
bilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 17 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans

öğrencisi, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren
jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez savunma sınavına girebilmek için en az bir akademik yayın yapılmış olması
gerekir. Yapılan yayında ilgili enstitünün adı yer almalıdır. Anasanat/sanat dalına bağlı yürü-
tülen yüksek lisans programlarında, tez savunma sınavına girebilmek için sanat eseri üretimi
zorunlu olduğundan bu şart aranmaz.

(12) Yüksek lisans tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulu onayı ile uzaktan erişim
teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma
sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

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

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Programın nasıl yürütüleceği ile ilgili hükümler Senato tarafından be-
lirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ders aşamasında herhangi bir seçmeli dersten ba-
şarısız olan öğrenciler, bu dersleri proje döneminde alttan alabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda öğrenciye yeterlik sınavının uygulanıp uy-
gulanmayacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

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

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

Süre
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi her dönem için

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin
sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
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yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim elemanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu-
nun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. 

Dönem projesi
MADDE 22 – (1) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile ilgili enstitüye bildirilir. 
(2) Enstitünün tez hazırlama kılavuzuna göre hazırlanan dönem projeleri anabilim/ana-

sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen danışman dahil üç öğretim
üyesinden oluşan jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ilgili rapor ve
tutanaklar enstitüye gönderilir.

(3) Dönem projeleri başarılı olarak kabul edildikten sonra en az bir nüsha halinde, kabul
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

(4) Dönem projesi reddedilen öğrenci azami sürelerin bitmemiş olması kaydıyla yeni
bir dönem projesi ile devam edebilir.

(5) Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli
düzeltmeleri yapar ve rapor, ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans mezuniyet tarihi, dönem projesinin değerlendirme formunun

jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(4) Öğrenciler ilgili program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden me-

zun olamazlar. Yatay geçiş yapmak da ödemesi gecikmiş öğrenim ücretinin ödenmesine bağ-
lıdır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
ilgili anabilim/anasanat dalı kurul görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması so-
nunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yirmi bir kredi
ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az kırk iki kredi ve bir eği-
tim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.
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(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kuru-
lunca tez danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dı-
şındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sı-
navı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya enstitü bünye-
sinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin
farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/bilim dalının farklı programlarından (doktora
ve yüksek lisans programı gibi) veya enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin
kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başvuru ve şartları
MADDE 25 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları

sağlamaları gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli

lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından mezun
olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğ-
renci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten
fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar
daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alan-
da başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesapla-
malara dâhil edilir.

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Ba-
kanlığı veya diğer bakanlıklarca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
puan almış olmak.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 80 puan almış olmak.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.

(2) Güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramlarının ve konservatuvarın enstitüdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı
aranmaz.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği,
veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, TUS’tan alınmış en az 50 temel
tıp puanına veya ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği,
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veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES
sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp
bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul
MADDE 26 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Adayların yazılı/sözlü bilim sınavları, anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce ya-
pılır.

b) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan
adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%15’i, yabancı dil puanının % 15’i, yazılı/sözlü bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir.

c) Anabilim/anasanat dallarının talebi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile Se-
nato tarafından verilen karar üzerine ya da Senatonun gerekli gördüğü hallerde yazılı/sözlü bi-
lim sınavı yapılmayabilir. Bu durumlarda doktora programına başvuracak olan adayların prog-
rama kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı
dil puanının %20’si alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en
yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın
iki katı kadar yedek liste ilan edilir.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal puan türünde en az 55
puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp pua-
nının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, yazılı/sözlü bilim
sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir.
Bu durumlarda öğrenci kabulünde; temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u
ve yabancı dil puanının %20’si alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sı-
ralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzerek kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır.
Kontenjanın iki katı kadar yedek liste ilan edilir.

d) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava gir-
meyen veya yazılı sınav notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde ve
ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 60 puan, lisans
ile kabullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
doktora programlarına kabul edilir.

f) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı
puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/bilim dalı değerlendirme
için sözlü/yazılı bilim veya yetenek sınavı yapar ise bu sınava katılmayan öğrenciler toplam
puanlamada değerlendirmeye dâhil edilmezler.

Süre
MADDE 27 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
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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 başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yüksek-
öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

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

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler ilgili
mevzuat hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde daha kısa sürede mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir. 

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anabilim/bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi
durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının enstitüye yazılı talebi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yöne-
tim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak se-
çilebilir.

(5) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi,
enstitü anabilim/bilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir.
Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz.
Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/bilim dalından ikinci danışman
ataması yapılamaz.

(7) Doktora tez çalışması, doktora yeterlik sınavı başarıldıktan sonra seçilebilir.
(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, anabilim/bilim dalı kurulunun gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın
onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmanlığından ayrıl-
mak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildi-
rilir. Enstitü yönetim kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan
öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/bilim dalının belirlediği program çerçe-
vesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı
tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tara-
fından enstitüye iletilir.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapı-
lır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Mücbir durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video kon-
ferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine enstitü yönetim kurulu karar
verir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız
olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri
ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya ba-
şarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edil-
miş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sına-
vından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı
jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin
kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile en fazla 2 ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek
dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliği takip eden iki yarıyılın
sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci
yüksek lisans programının azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans
programından mezun olabilir.

Doktora programı tez izleme komitesi
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/bilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/bilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez öneri savunması
MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen
öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi redde-
dilir.

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

(5) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme
sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya iliş-
kin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/bi-
lim dalı kurulunun kararından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu
değişikliği enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni bir komite atanabilir.

(6) Tez izleme komitesinde başka bir yükseköğretim kurumundan üye bulunması ve
komite toplantılarının video konferans yoluyla yapıldığı durumlarda komite toplantı tutanak-
larında video konferans yoluyla katılan komite üyesi belirtilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-ha-

ziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğ-
renci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Kayıt yenileyip enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulun-
madan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen
öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tez izleme komitesi üyesi, danışman veya öğrenci tez izleme komitesi toplantısına
video konferans yoluyla da katılabilir. Bu şekilde yapılan toplantılarda video konferans yoluyla
katılanlar toplantı tutanaklarında belirtilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün

yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, tez danışmanı ile birlikte veya tek ba-
şına tez konusu/çalışmasından üretilmiş; SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI
(Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki der-
gilerde veya TR Dizinde taranan dergilerde yayımlanmış ve yayıma kabul edilmiş en az bir
makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Yapılacak olan yayında ilgili ens-
titü adının yer alması gerekir.

(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin
savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı ara-
cılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur. 

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği enstitüdeki başarılı olduğu
tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesin-
den oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(6) Mücbir durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans
yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/bilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü tarafından ilan edilen yer, tarih
ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri
üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye bildirdiğinde veya bildirmek-
sizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılama-
yan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, enstitüye bildirilir ve en geç 15 gün
içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yö-
netim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini, anabilim/bilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü yönetim kurulunun
onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da ba-
şarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sü-
rede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş basılı bir elektronik

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

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

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/bilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Sanatta yeterlik programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
Başvuru, kabul ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. 

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve diğer belgeler anasanat/sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim
kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların gi-
rilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anasanat/sanat dalı akademik
kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ve diğer koşullar anasanat/sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim
kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,
bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı, yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumları da dâhil olmak üzere Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden de olabilir.

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

(3) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kuru-
lunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık
alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılır ve enstitü tarafından uygulanır.

(4) Gerekli hallerde ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim
kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve tez intihal yazılım programı raporu
ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi Üniversitesi dışından
öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir. Jüri oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de
yedek üye seçilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışması ile ilgili diğer konularda, bu Yönetmeliğin doktora prog-
ramı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlilik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite
dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç, en fazla on dersi bilimsel ha-
zırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

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

(5) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin bilimsel hazırlık programları, bu maddedeki
esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencilerin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde ensti-
tüye gönderilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar ilgili programlardaki esaslarla
aynıdır.

Özel öğrenci
MADDE 42 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü program öğrencilerinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu ders-
lerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin
%50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu lisansüstü öğ-
rencileri; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi
içinde kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile enstitü anabilim
dallarına başvurmaları gerekir.
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(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri tutar iade edilmez.

(6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuata ve diğer esaslara uymak zorundadır.

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

Yatay geçiş
MADDE 43 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim

kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden ba-
şarılı olmuş öğrenci, enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu
derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin
başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitüye başvurur. Enstitü, başvuru belgelerini ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, enstitü yönetim kurulunda öğretimin
başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri
başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisans
için en az 70, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 olması ve doktora öğrencileri için yeterlik
sınavını henüz vermemiş olması gerekir.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt ta-
rihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesap-
lanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin
hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik
ders alması gerektiği anabilim/anasanat dalı kurul önerisiyle enstitü yönetim kurulunca belir-
lenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu programda ders alma süresi içerisinde ta-
mamlanır.

(5) Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora veya
tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bi-
limsel hazırlık sürecine tabi tutulabilir.

Uluslararası öğrencilerin kabulü
MADDE 44 – (1) Uluslararası öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve

Üniversite tarafında çıkarılan yönergede belirtilen esaslar uygulanır.
Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 45 – (1) Sokrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi

programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle
öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eği-
tim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde
öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde
yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sis-
temine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin
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gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü
programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) 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.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü tarafından ilan

edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde
enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli
evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt
için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edi-
lir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının
sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen ta-
rihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

Kayıt yenileme
MADDE 47 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini
yaptıktan sonra danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri
yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptı-
ramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders
kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu
şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 48 – (1) Öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü

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

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

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

(4) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.
Ders muafiyeti
MADDE 49 – (1) Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta

içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına ders muafiyeti veya ders saydırma talebinde bu-
lunabilir. Muafiyet veya ders saydırma talebi danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı
kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, kayıtlı
olduğu programın gerektirdiği uzmanlık alan dersi ve semineri yerine getirmek zorundadır.

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

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

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

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

Dersler
MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim
ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı
başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Se-
natonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri
tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat
dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğ-
retim elemanları, Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da ders vermek
üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı disiplin
içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üni-
versite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

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

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.
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Derse devam ve yoklamalar
MADDE 51 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu

ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmaz.
Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devam-
sız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremez. Ancak, sağlık durumlarının dü-
zeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

(2) Devam yoklamaları, enstitü tarafından belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim
elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav evrakları
dersi veren öğretim üyesince ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir.

Ders tekrarı
MADDE 52 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir;
ancak sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları hâlde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınava katılmak zorun-
dadır.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye başvurur. Başvurunun uygun görülmesi
halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine ge-
tirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları baş-
vurular dikkate alınmaz.

(5) Devamsızlık ve/veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin prog-
ramdan çıkarılması, zorunlu nedenlerle açılamaması veya diğer durumlarda, danışman önerisi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız
olunan dersin yerine aynı kredide ve devam etmek koşulu ile başka bir ders alınabilir.

Sınavlar
MADDE 53 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrenci,

bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen
gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik ders-
lerin sınavları yazılı, teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı, sadece uy-
gulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim
üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı ve uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %30, yarıyıl sonu sınavının etkisi
ise %70’tir. Bazı dersler için anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararıyla sadece yarıyıl sonu sınavı da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları final ödevi
şeklinde de yapılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı
notunun, yüksek lisans programında en az 70, doktora/sanatta yeterlik programında en az 75
olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından enstitüye gönderilir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı iti-
razlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitüye yapılır ve itirazlar
başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-
nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin
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çarpımlarının toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur.
Ortalama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı be-
lirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem
ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin
kredileri ve notları dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler, lisansüstü programda almaları gereken asgari krediyi tamamladıklarında
genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 70, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında en az 75 olarak sağlamak zorundadır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek için
başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda alınan en yüksek not başarı notu olarak
işlem görür.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde
AKTS gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders
için ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notla-
rından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 60-69
DD 1,00 50-59
FD 0,50 25-49
FF 0 0-24
FZ (Devamsız) - -
(5) Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilan edilen sınav takvimine uygun olarak dersin

öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenip ilan edilir.
Mazeret sınavları
MADDE 55 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin biti-
minden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitüye yazılı başvuruda bulunur.
Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağ-
lıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporları ile belgelemek zo-
rundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı
açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan
sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye'yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme
MADDE 56 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı oldukları prog-

ramla ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
almış olması.
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b) Öğrencinin kendi yazılı talebiyle kaydını sildirmesi.
c) Bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim süreleri içinde başarılı olunamaması.
İntihal yazılım programı raporu
MADDE 57 – (1) İntihal yazılım programı raporu tez danışmanı tarafından alınır.
(2) İntihal yazılım programı raporu alınacak tez çalışması dosyası; kaynakça, doğrudan

alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşen metinler kısmı hariç şeklinde taranır.
(3) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad, soyad

bilgisi ve dosyanın toplam sayfa sayısı danışman tarafından kaydedilir.
(4) İntihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında intihal ra-

poru enstitü tarafından belirlenmiş olan bir forma işlenir, öğrenci ve danışman tarafından imza
altına alınarak teze eklenir.

(5) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi
için intihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda
belirtilen benzerlik oranının % 25’i geçmemesi gerekir. Benzerlik oranında ve benzer olan kı-
sımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

(6) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, danışman tarafından onaylanmış ve imza-
lanmış intihal yazılım programı raporunu tez nüshalarının ekinde jüri üyelerine dağıtır.

(7) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için
enstitüye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı
tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren intihal yazılım programı nihaî
raporunun danışmanı tarafından onaylanmış halini sunmakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

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

(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60 – (1) 21/10/2018 tarihli ve 30572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Ya-

şam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve

Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, bu organların 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) Hedef kitle: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından

akranlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren engelli bireyler ile (zihinsel, işitme,
görme ve bedensel)  yaşlılar, hamileler, obezler, hareket kısıtlılığı sağlayan çeşitli hastalıklara
sahip kişiler (Kalp hastaları, şeker hastaları, hormon bozukluğu olanlar, solunum bozukluğu
olanlar ve benzeri) ile özel gereksinimli bireyleri,

c) Merkez (SYEAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uy-
gulama ve Araştırma Merkezini,

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının

işbirliği ile hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireylerin egzersiz ve spor eğitimlerine
yönelik olarak her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet, plan ve projelerini hazırlamak, uy-
gulamak ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmak ve özel gereksinimli kişiler için eg-
zersiz ve spor eğitimi alanında bilimsel araştırma ve uygulamalar yaparak hedef kitle ile Üni-
versite akademik personeline, öğrencilere ve tüm ilgililere beklentilere uygun, kaliteli, hasta
haklarına saygılı sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan özel gereksinimli bireyler konu-

sunda, Üniversitenin ilgili akademik birimleri, resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile
ortak faaliyetler düzenleyerek ulusal ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak.

b) Hedef kitleyi kapsayan özel gereksinimli kişiler için egzersiz ve spor eğitimi alanında
bilimsel araştırma ve uygulamalar yaparak hedef kitle ile Üniversite akademik personeline,
öğrencilere ve tüm ilgililere fayda sağlamak.
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c) Egzersiz ve sportif etkinlik türlerinin özel gereksinimli bireylerin gelişimine daha
fazla katkı sağlayabileceğine yönelik olarak birçok araştırma ve projenin gerçekleştirilmesine
olanak sağlamak.

ç) Merkez içerisinde hazırlanan egzersiz programları, fitness, pilates, masaj, rekreasyon
ve sportif etkinliklere katılım gibi uygulamalı çalışmaların Merkez bünyesinde daha özgürce
gerçekleştirilmesi, programlı olarak sergilenmesi, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek bu
uygulamaların tüm şehir halkına sunulmasını sağlamak.

d) Hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireylere yönelik olarak teknoloji ve tasarım
alanları ile işbirliği sonucu egzersiz ve spor ekipmanları geliştirmek.

e) Egzersiz ve sportif aktiviteden fayda görecek olan özel gereksinimli bireyleri değer-
lendirerek kişiye özel egzersiz programları hazırlayıp egzersiz ve fiziksel aktivite yapacakları
ortamları oluşturmak ve tüm aktiviteleri kayda alarak gelişim sürecini değerlendirmek.

f) Topluma spor, egzersiz ve fiziksel aktivitenin faydaları konusunda farkındalık yara-
tacak eğitim çalışmalarını yürütmek ve insanlara sağlıklı spor yapabilmeleri için değerlendir-
meler yaparak egzersiz programları hazırlamak.

g) Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor sırasında bireyin sağlığını tehdit edebilecek farklı
koşulları değerlendirerek önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim vermek ve
alınması gereken önlemleri tartışmak.

ğ) Farklı disiplinlerden hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireyler ile ilgili araş-
tırmalar yapan bilim insanları ve uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası dü-
zeylerde araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Çalışma alanına giren; özel gereksinimli birey ve sağlıklı yaşam çalışmalarının ya-
pılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden
yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hedef kitleyi kapsayan özel gereksinimli bi-
reyler ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum
ve kuruluşlarıyla ortak yurt içinde veya yurt dışında araştırma-geliştirme, bilimsel etkinliklerde
bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katıl-
mak.

j) Üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde yapılan festival, sempozyum, kongre,
kültür haftası gibi etkinliklere katkıda bulunmak.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu
araştırmaları planlamak,  gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili işler yapan
yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak, ortaklaşa projeler
üretmek.

m) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam ile ilgili konularda etkinlikler
planlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

n) Sağlıklı yaşam, egzersiz ve sportif etkinlikleri teşvik etmek amacıyla, uygun yön-
temlerin geliştirilmesi ve bunların uygulamaları ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yü-
rütmek.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer ça-
lışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen fiziksel aktivite ve sağlık ile ilgili alanlarda çalışan

profesör veya doçent unvanlı Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Rektör, Müdürün önerisiyle öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı
(alanla ilgili çalışmaları olan) olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün
gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür
yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üye-
lerinden  en kıdemli olanından başlamak üzere belirlenecek üye  vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında
tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-
munda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye
kadar Rektör tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe

tekliflerini Rektöre sunmak.
d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal
ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sun-
mak.

g) Her takvim yılı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen faaliyet
programlarını bir ay önce Rektöre sunmak.

ğ) Her takvim yılının sonunu takip eden iki ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilen faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili birimleri oluşturmak, çalışanlar arasında
görev paylaşımı yapmak ve işbirliğini sağlamak.

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

(6) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Araştırma ve proje çalışmalarında proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda,

yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,
yürütülmesinde, denetlenmesinde ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yar-
dımcı olmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer iki üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya
dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yö-
netim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.
b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.
c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
d) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını

görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.
e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.
f) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlendir-

mek ve onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni gö-

rüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim
Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu en az yedi en çok on üç kişiden oluş-
turulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, istekleri halinde Merkezin faa-
liyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmî
veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimlerden temsilciler, topluma
mal olmuş kişiler ve sporcular arasından  Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu,
Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar
oy çokluğuyla alınır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlar ve

Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonelle karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında

satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan
“240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Prim indirimi 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Teminat başlangıç tarihi 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri ara-

sındaki sigorta sözleşmeleri için 2 nci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla,
tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada
belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye ve/veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce
indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Teminat
GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce

akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin
herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 4  – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.”
MADDE 5  – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-

netleme Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/1/2018 30304
2- 7/9/2019 30881
3- 27/12/2019 30991
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 381 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 383 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜRBİN TAŞIYICI YATAK SOĞUTMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden : 

1.İKN NO: 2021/ 18382 

2.Karakaya Hes’de Türbin Rehabilitasyon Projesi Türbin Taşıyıcı Yatak Soğutma Sistemi 

Temini yapılacaktır.  

3.Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 

ücretsiz temin edilebilir. 

4.İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 28 Ocak 2021 Perşembe günü Saat 11.30’ a kadar yukarıdaki adreste 

bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5.Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 

Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6.07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 

itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 299/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüğüne bağlı İşyerlerinde bulunan Vagon Kantarların 

bakım, onarım, ayar ve damgalatma hizmetlerinin (10 Ay) süreyle yürütülmesi (Teknik 

Şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/27230 

İdarenin : 

a)Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Yük 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu 

Cad. No:2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 34 91 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonlojistik@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüğüne bağlı 

İşyerlerinde bulunan Vagon Kantarların bakım, onarım, ayar ve damgalatma hizmetlerinin 

01.03.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında yapılması hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre)  

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 

Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 01/02/2021 günü saat 10:30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 

GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 

sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 

Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 

BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 

0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 

yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 

zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

 362/1-1  
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
2. Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı 

odasında yapılacaktır. 
3. Satışı yapılacak taşınmaz; 

MAHALLESİ 
ADA/ 

PARSEL 
CİNSİ EMSAL 

İMAR 

DURUMU 

YÜZ 

ÖLÇÜMÜ 

(m²) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)

İHALE 

SAATİ 

Yeniköy 

Mahallesi 
884/1 Arsa 1,50 Konut Alanı 42.633,46 13.855.874,50 415.676,24 15.05 

Yeniköy 

Mahallesi 
889/1 Arsa 1,50 Konut Alanı 34.347,74 10.991.276,80 329.738,30 15.15 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda 
açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen  
% 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır. 

5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
6. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı 

No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 
satın alınabilir. 

7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde 
Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir. 

8. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda 
ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 
sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 03.02.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 
15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

9. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ 

-İmza sirküleri (noter onaylı)  -İmza sirküleri (noter onaylı) 

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı) - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)   

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 

mektubu,  
 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği 

- Ticaret sicil gazetesi  - İkametgah  

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair 

makbuz/belge 

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair 

makbuz/belge 

- Şartname alındı makbuzu  - Şartname alındı makbuzu 

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 

(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 

(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

 219/1-1 
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AFİŞ VE BROŞÜR BASIM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/25127 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/ 71619- 71609   0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : Afiş ve Broşür Basımı 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
08.02.2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
Satın Alma Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,00-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 342/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
05 Aralık 2020 tarihli ve 31325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan DB.ATT.31 referanslı 

ihale ilanımızın 6. Maddesinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 24 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 
aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim 
edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve 
aşağıdaki adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 24 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00’da 
(yerel saatle) açılacaktır. 408/1/1-1 

—— • —— 
AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 
Sixth item of IFB No:DB.ATT.31 appeared in the Official Gazete;  
Issue No: 31325 on December 05, 2020 is updated as follows. 
6. Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Time) on 

24 February 2021 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will 
be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who 
chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Time) on 24 February 2021 

 408/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığından: 

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT 

BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ- ÜFE) Yıllık 

değişim oranı ( %25.15) esas alınarak, 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki 

şekilde güncellenmiştir. 

Buna göre; 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan 

teminat tutarları; 

a) Yapı Denetim kuruluşları için 481.926.49TL (Dörtyüzseksenbirbindokuzyüz 

yirmialtılirakırkdokuzkuruş), 

b) Laboratuvar kuruluşları için 156.437,50 TL (Yüzellialtıbindörtyüzotuzyediliraellikuruş) 

olarak belirlenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 368/1-1 

—— • —— 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi  :19.01.2021 

Son Başvuru Tarihi :02.02.2021 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Aşağıda belirtilen 

asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları 

süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 



19 Ocak 2021 – Sayı : 31369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

olması). Noter onayı olmayan diploma fotokopileri teslim edilecekse, diploma asıllarının 

beraberinde getirilmesi zorunludur. 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 
Unvan Adet Nitelik 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Kanserin genetik nedenleri ve hücresel 

mekanizmaları konusunda araştırmalar 

yapmış olmak 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Kanser progresyonunun moleküler ve 

hücresel mekanizmaları konusunda 

araştırmalar yapmış olmak, 

Tıp Eğitimi alanında deneyimli olmak 

NOTLAR: 

1-Yayın dosyaları; bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıflar, sanat eserleri, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanlar, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetiminizde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, 

üniversite veya enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı 6 adet takım dosyadan 

oluşmalıdır. Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak seçilmelidir. 1 takım 

dosya, hard copy (kağıt baskı) olarak hazırlanmalıdır. Diğer 5 kopya ise tercihe bağlı olarak 

elektronik ortamda ayrı ayrı olmak üzere, flash diske ya da CD’ye kaydedilerek teslim 

edilmelidir. 

2-Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımız www.tinaztepe.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4    35400 Buca/İZMİR 

Telefon. 0850 822 4988 

 351/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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125

129
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141

153
154
158

175

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3429)

YÖNETMELİKLER
–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek

Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/1562 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


