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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AnadoluSEM): Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Eylül 2021
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları dışında yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlenecek eği-
tim, kurs ve sertifika programları, sınav organizasyonları, toplantılar, bilimsel görüş ve danış-
manlık, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla bireysel, kurumsal ve toplumsal niteliklerin
geliştirilmesine; eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim, kurs ve sertifika programları açmak.
b) Kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinlikler gerçekleştir-

mek.
c) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak, araştırma, uygulama ve danış-

manlık hizmetleri gerçekleştirmek, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler dü-
zenlemek.

ç) Basılı ve elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri malzemeler üretmek, yazılım ge-
liştirmek.

d) Yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği ya-
parak mesleki ve meslek içi eğitim, kurs ve sertifika programları açmak.

e) Sınav hizmetleri ve organizasyonu, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleş-
tirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendi-
rildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul
ile görevden alınabilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunamadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri
Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli

önlemleri almak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil Üniversitenin farklı birimlerindeki

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.
Süresi dolmadan ayrılan ya da herhangi bir nedenle üç aydan fazla süreyle görevini yerine ge-
tiremeyen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve bir sonraki döneme ait çalışma prog-

ramı hakkında karar vermek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili düzenlenecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin standardını ve koşullarını belirlemek.
c) Merkez faaliyetlerinin düzenlenmesine ve faaliyetlerde görev alacaklara ilişkin karar

almak.
ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birim veya komisyon oluşturulmasına karar ver-

mek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

öğrencilerinin kayıt ve kabulü ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Ortak zorunlu dersler için yapılan sınavı,
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b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için
öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri
dersleri ifade eden değeri,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça
görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Ders kredisi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,
d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde entegre sisteme göre bir arada

öğretilmesi kararlaştırılmış farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,
e) Ders Kurulu Sınavı: Ders Kurulu sonunda yapılan sınavı,
f) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
g) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada iş-

lendiği eğitim-öğretim modelini,
ğ) Fakülte: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Meram Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Meram Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
i) İnternlik: Dönem VI'da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren

stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,
j) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi

ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,
k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,
l) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda aldığı dersleri,
m) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Dönem IV, V ve VI’da klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında pratik (uygu-

lamalı) ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,
o) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalını,
ö) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda

kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretimin aşamaları
MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde

yapılan eğitim-öğretim aşağıdaki üç aşamadan oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem I, Dönem II

ve Dönem III olmak üzere üç dönemden ibarettir.
b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları, laboratuvar çalış-

malarını ve teorik dersleri içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem IV
ve Dönem V olmak üzere iki dönemden ibarettir.

c) İnternlik: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik
eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI'dan ibarettir.

Eğitim-öğretim şekli
MADDE 7 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre

sistemde probleme dayalı öğrenim ve mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem IV, V ve
VI’da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası uygula-
nır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Öğrenciler öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü, 46 ncı ve ge-

çici 58 inci maddelerinde belirtildiği şekilde tamamlamak zorundadırlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Giriş ve kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Kayıt ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) Öğrenci seçme sınavı sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezi yerleştirme

sistemi veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Kayıt için Üniversite ve Fakülte tarafından istenen belgeleri getirmek.
ç) Açık veya uzaktan eğitim dışında aynı düzeyde örgün programda kayıtlı olmamak.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üze-

rinden yapar, e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen
adayların kayıtları; Üniversitenin web sayfasında ilan edilen belgelerin asıllarının şahsen veya
yasal temsilcisi tarafından Üniversiteye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile ya-
pılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Kayıt yenileme ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını

ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır.
b) Yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan derslere de kay-

dını yaptırmış sayılır.
c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilet-

meyen öğrenci, o dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve
sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak,
süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini
belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içeri-
sinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt ye-
nileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay
geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul olunan veya her-

hangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sına-
vına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibakları Senatoca be-
lirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, İzinler, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

Derslere devam
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam şartına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders ku-

rulunda yer alan teorik derslerin %70 (kurul teorik derslerin maksimum %30’luk bölümüne
online katılım olabilir), pratik uygulamaların %80 devam zorunluluğu vardır.

b) Dönem IV ve V’te, her staj için teorik derslerin %70'ine, pratik derslerin %80’ine,
Dönem VI'da ise her bir staj süresinin en az % 80'ine devam zorunluluğu vardır.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili ders ku-
rulunun veya stajın sınavlarına giremezler.

ç) Klinik Tıp Bilimleri ve İnternlik aşamalarında alınan sağlık raporu devamsızlıktan
sayılır.
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İzinler
MADDE 14 – (1) Öğrenci, ana bilim dalı akademik kurulunun oluru ve Fakülte Yöne-

tim Kurulu kararı ile (stajın kredisi, süresi ve teorik-pratik ders saatlerinin uyuşması durumun-
da) Klinik Tıp Bilimleri ve İnternlik aşamalarında stajlardan bir tanesini Fakültenin eğitim-
öğretim yılı akademik takvim süresi içerisinde yurt içi veya yurt dışındaki bir başka Üniversi-
tede yapabilir.

Mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa mazeretini gösterir belge
ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üni-
versite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da Resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış rapor olması gerekir.

(2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğ-
rencilerin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Öğrenciler öğrenimleri süresince Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen nedenler var ise kayıt dondurma isteminde bulunabilirler. Kayıt dondurma süresi eği-
tim-öğretim süresinin yarısını geçemez. 

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 16 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde

bulunulması.
c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı

olduğunun tespit edilmesi.
ç) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi. 
d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onayının alınması. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönemler, Sınavlar, Not Değerlendirmeleri ve Başarı Denetimi

Puan, harf notu ve katsayı
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu

ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Puanlar Harf Notları Katsayılar

90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
75-84 BB 3,00
70-74 CB 2,50
60-69 CC 2,00
55-59 DC 1,50
50-54 DD 1,00
40-49 FD 0,50
0-39 FF 0,00

b) Bunlardan;
1) AA, BA, BB, CB ve CC geçer notları, DC ve DD başarısız ve ortak zorunlu dersler

için şartlı geçer notları, FD ve FF başarısız geçmez notları,
2) F, devamsızlık nedeni ile başarısız ve sınava girme hakkı olmayan öğrenciyi,
3) FG, devam şartlarını yerine getirerek sınava girme hakkı elde ettiği halde sınava gir-

meyen başarısız öğrenciyi,
4) G (Geçer), kredisiz derslerde başarılı öğrenciyi,
5) K (Geçmez), kredisiz derslerde başarısız öğrenciyi,
ifade eder. 
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Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 18 – (1) Tüm dönemlerde entegre dersler, stajlar, seçmeli dersler ve ortak zo-

runlu derslerin kredilendirilmesi ilgili dönem koordinatörlüğünün önerisi ile Fakülte Eğitim
Komisyonunca belirlenir. Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan şekli ile Senatonun ona-
yına sunulur.

(2) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve pratik ders
saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde
tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin
ağırlıklı notudur.

(4) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı
derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir.
Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü
hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane ola-
rak tespit edilir.

(5) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile
genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğren-
cinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(6) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

(7) Not ortalamalarına ilişkin hesaplamalarda Senato farklı ölçütler belirleyebilir. 
Başarı denetimi
MADDE 19 – (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC

harf notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır.
(2) Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden DC ve DD notlarından birini alan öğ-

rencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için derslerin ait olduğu dönemin ağırlıklı not or-
talamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir
üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III'te her dersin ders konuları arasında

koordinasyon esasına göre düzenlenmiş entegre sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl
bir bütündür. Dönem IV, V ve VI'da ise her staj bir derstir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, Fakülte
tarafından öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu
sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik
ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders
kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve pratik dersler olarak en-
tegre sistem içinde yer alır.

(4) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik

ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesap-
lanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken

baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde
yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış
ise derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu
oluşturan derslerin bir veya bir kaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere
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ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir.
Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya
derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplana-
rak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının
puanına eklenir.

c) Öğrencilerin yıl sonu geçme notu belirlenirken (vize ortalamalarının %60’ı, final ve
bütünleme sınavının %40’ının aritmetik ortalaması) sonuçlarda virgülden sonraki hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak hesaplanır.
Eğitim-öğretim yılı içerisinde komite, komite ortalaması, final ve bütünleme sonuçlarının kü-
surlu olması durumunda küsurlu notlar bir üst nota tamamlanmaz ve not, olduğu gibi hesapla-
nır.

Dönem sonu genel sınavı ve dönem sonu bütünleme sınavı
MADDE 22 – (1) Dönem I, II ve III'te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı

bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı
yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik (uygulamalı) yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders
kurulu sınavında olduğu gibidir.

(2) Bu sınavda başarısız olanlar için dönem sonu bütünleme sınavı teorik ve/veya pratik
olarak, dönem sonu genel sınavından en az on beş gün sonra yapılır. Sınav sorularının dağılımı,
ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Dönem sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğren-
ciler aynı dönemi tekrar ederler.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler yıllık iki vize, final ve bütünleme sınavı
olarak yapılır. Başarı notu vize ortalamalarının %40’ı ile final ve/veya bütünleme notunun
%60’ının ortalaması ile hesaplanır.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin başarısızlığı durumunda, Dönem IV’e
başlama süresine kadar bu dersler alttan alınabilir. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden
başarısız olan öğrenci stajyerliğe başlatılmaz.

Dönem sonu genel sınavlarında değerlendirme
MADDE 23 – (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak

sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik
sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde
belirlenir:

a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen
kurallar uyarınca yapılır.

b) Dönemi başarmak için, dönem başarı notunun en az CC olması gerekir.
c) Dönem I, II ve III’te dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik

ortalamasının %60'ı ile dönem sonu sınavı puanının %40'ının toplanmasıyla bulunan puana
karşılık olan harf notudur.

ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en
az elli ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması
seksen ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu
öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, harf notuna çevrilerek
dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ilgili
koordinatörlüğe yazılı başvuruları halinde dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava
giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.

d) TEBAD tarafından yürütülen uygulamalı derslerde uygulamaya katılmayan öğren-
cilerin puanlarından katılmadıkları dersler için Fakülte Kurulunca belirlenen oranda puan dü-
şürülür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş

iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın ders sorumlu-
suna tebliğ tarihinden itibaren idare yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme üç iş günü içinde
sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile
kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.
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Mazeret sınavı
MADDE 25 – (1) Ara sınav, staj sonu veya ders kurulu sınavlarına kendi sağlık maze-

reti nedeni ile giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için mazeret
sınavı açılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavı ile ilgili mazeret hakkı tanınmaz. Yeterli ders
devamlılığını sağlamış ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere
akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili maze-
retlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının en az üç hekim veya heyet raporu olmak üzere
Üniversite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış rapor olması gerekir. Sağlık kuruluşlarından alı-
nan tek hekim imzalı istirahat raporları fakülte sağlık kurulunda değerlendirmeye alınacaktır.
Mazeret sınavının hangi yöntem ile yapılacağına ilgili ana bilim dalının görüşünü alarak dönem
koordinatörü karar verir.

(2) Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı ve ölümü nedeniyle öğrencinin sı-
nava giremediğini belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi hâlinde ma-
zeret sınav hakkı verilir. Yıl sonu, staj sonu ve bütünleme sınavları için belirtilen bu mazeretler
kabul edilmez.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı
MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V'teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde

belirtilen eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her
stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Not takdirinde
öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Pratik sınavlar en az iki öğ-
retim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı
niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavları
MADDE 27 – (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır.

Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Öğrenci, dönem içinde veya dönem sonunda başarısız
olduğu stajın bütünleme sınavına girebilir. Dönem içindeki bütünleme sınavları, staj sonu sı-
navları ile birlikte yapılır. Öğrenci bütünleme sınav hakkını dönem içinde veya dönem sonunda
kullanmak istediğine dair Dekanlığa yazılı dilekçe verir. Dönem sonu bütünleme sınavı, döne-
min en son stajının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları yirmi bir
günlük süre içinde tamamlanır.

(2) Dönem IV veya V'te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğ-
renci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj
alamazlar.

(3) Dönem IV veya V'teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj
gruplarından birisine intibakları dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde
dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin Koordinatörünün belirleyeceği staj
takvimi çerçevesinde uygulanır.

(4) 6 yıllık tıp eğitiminde son sınıfta (Dönem VI) herhangi bir staj sınavı yapılmaz. Fa-
külte öğrencileri tüm sınavlarını beşinci sınıfta tamamlamadan altıncı sınıfa geçemezler. Dönem
V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını alıp, staj sonu ve
bütünleme sınavlarından başarısız olan ve eğitim-öğretim süresi içerisinde İnternlik'e başlaya-
bilecek durumda bulunan öğrencilere tek bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı
verilir. Tek ders sınavını eğitim-öğretim süresi içerisinde kullanacak öğrenciye (en geç üç iş
günü içinde dilekçe ile başvurmaları hâlinde), en son girdiği staj bütünleme sınav sonucunun
ilanından yedi gün sonra tek ders sınav hakkı kullandırılır. Yıl sonu itibarıyla tek dersten kalan
öğrenciler (final ve bütünleme hakkını kullanan) yıl sonu bütünleme sınavı ile tek ders sınavına
alınırlar. Yıl sonu bütünleme sınavından sonra tek dersi kalan öğrencilere ise (dilekçe ile baş-
vurmaları halinde) bütünleme sınavlarının tamamının bitiminden ve notların ilanını takip eden
yedi gün sonra tek ders sınav hakkı verilir ve en yakın tarihteki İnternlik dönemine başlatılır.
Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.
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Staj başarı notu
MADDE 28 – (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının %60'ı ile teorik sınav puanının

%40'ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun CC olması gerekir.
Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda anabilim dalı başkanlıkları tara-
fından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ve aritmetik ortalamaları ayrı ayrı belirtilerek
ve elde edilen staj başarı notu virgülsüz tam puan olarak (virgülden sonraki hane 5 ve yukarısı
ise bir üste tamamlanır) sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
İnternlik, Başarı Notu, Mezuniyet ve Diploma

İnternlik
MADDE 29 – (1) Dönem V'in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler İntern-

lik'e ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. İnternlik süresi zorunlu ve seçmeli stajlardan
oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında,
klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler,
hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik
toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları
anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde
bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından yetersizlik (başarısızlık) alan öğrenci, mezun ola-
bilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim ya da bilim dallarında seçmeli staj grup-
larının oluşturulacağı, her yılın başında ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Eğitim Ko-
misyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir.

Dönem başarı notu
MADDE 30 – (1) Dönem IV, V ve VI'da dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait

stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o

programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının
en az 2,00 olması gerekir.

(2) Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payı
ücretini öderler.

(3) Mezuniyet başarı ortalaması hesaplanırken normal eğitim-öğretim süresinde (6 yıl)
mezun olmaya hak kazanan öğrenciler başta olmak üzere yıl kayıplarına göre liste sıralanır.

Diplomalar
MADDE 32 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri,

uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans
diploması ve diploma eki verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe
düzenlenir. Diplomanın kaybı hâlinde, ikinci kez diploma düzenlenir.

(2) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not or-
talaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00-3,49 arasında
olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye diploması ile birlikte
diploma yüksek onur/diploma onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma
ekinde belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri

Eğitim Komisyonu ve koordinatörler
MADDE 33 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan ve dekan yardımcıları, baş koordinatör,

baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve TEBAD Başkanından oluşur. Dekan,
Eğitim Komisyonunun Başkanıdır. Dekanın katılamadığı toplantılarda Dekan vekili veya baş
koordinatör komisyona başkanlık eder.
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(2) Baş koordinatör ve koordinatörler; Dekanın göstereceği adaylar arasından Fakülte
Yönetim Kurulunca, üç yıl için seçilirler. Her koordinatör için kendisinin önerdiği en az iki
kişi Dekan tarafından yardımcı olarak atanır. Koordinatörler Eğitim Komisyonunun tabii üye-
leridir. Yardımcıları, koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve koordinatörün bulunama-
dığı durumlarda yardımcılarından birisi Eğitim Komisyonuna davet edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koor-
dinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Eğitim Komisyonu
tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 34 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Eğitim Komis-

yonuna sunmak.
b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bil-

dirmek.
ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açık-

lanmasını sağlamak.
e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkile-

rinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
f) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel gö-

rüşme oturumu düzenlemek.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye
Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci
otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan
e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine ya-
pılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye
tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi hâlinde öğrencinin bu değişikliği
öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 22/1/2012 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin

başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sis-
temdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

Ortak zorunlu ve seçmeli derslerin başarısızlığı durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 22 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü 2021-2022 eği-

tim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp ve

Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksek-
okullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp ve Diş He-

kimliği Fakülteleri dışında kalan birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak
usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
b) Akademik birim: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, kon-

servatuvar ve meslek yüksekokullarını,
c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için

öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel ça-
lışma, sınav, ödev, kütüphane çalışması, proje, staj, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade
eden değeri,

ç) ANO: Dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasını,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm

başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Ders kredisi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,
f) İlgili kurul: Akademik birim kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Akademik birim yönetim kurulunu,
ğ) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi, Türk dili, İş Sağlığı ve Güvenliği, yabancı dil derslerini,
h) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
ı) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl on dört haftadan (70 iş gününden) az olamaz. Ara sınav tarihleri eğitim-öğretim dönemin-
den sayılmaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Sena-
tonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim
yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.
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Giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) Öğrenci seçme sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yük-

sekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı ka-
zanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için ge-
çerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Üniversitece yapılacak özel yetenek sınavını ba-
şarmış olmak.

c) Açık veya uzaktan eğitim dışında aynı düzeyde örgün programda kayıtlı olmamak.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üze-

rinden yapar, e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen
adayların kayıtları; Üniversitenin web sayfasında ilan edilen belgelerin asıllarının şahsen veya
yasal temsilcisi tarafından Üniversiteye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile ya-
pılır.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve kayıt dondurma ile ilgili hususlar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını

veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına
onaylatmak zorundadır.

b) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki prog-
ramda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırma-
yan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, ders-
lere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim sü-
resinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan
öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar
için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu
karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

ç) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci, danışmanının onayı ile yeni
ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

d) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili
mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üze-
rine, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu
gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim görülen programın eğitim-öğretim süresinin yarısını
geçemez.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurulların teklifi, Senatonun
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil
hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe
sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

5 Eylül 2021 – Sayı : 31589                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi,
Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğ-
retim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans prog-
ramları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini
birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan
derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir. Eğitim-öğretim programlarında yapılan de-
ğişikliklerden etkilenen öğrencilerin AKTS hesaplamaları ilgili yönetim kurullarının kararı ile
öğrencinin lehine olacak şekilde düzenlenir.

(3) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.
(4) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili

esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma
MADDE 10 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı

veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğ-
renci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift
ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Öğrenci ders seçimine danış-
manının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Programında ön şartlı dersler olan bölümler/anabilim dallarında, öğrenci almış ol-
duğu ön şartlı dersi geçmeden buna bağlı olan diğer dersi alamaz.

c) Ön lisans programlarında birinci yarıyılı, lisans programlarında ikinci yarıyılı bitiren,
müfredatında yer alan tüm dersleri almış olan, başarısız dersi bulunmayan, genel ağırlıklı not
ortalaması en az 3,00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında
bir üst yarıyıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

ç) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için devam zo-
runluluğu olmaksızın tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

d) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma cezası almaları nedeniyle dönem kaybeden, yarı-
yıl/yıldaki bütün derslerden devamsız olan veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenim-
lerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten de-
vamsızlık dışında başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan
öğrenciye varsa içerik yönünden, olmaması halinde AKTS yönünden eşdeğer bir ders verilir.

f) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca
belirlenir.

g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci
öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

ğ) Öğrenciler her iki birimin yönetim kurulları tarafından uygun görülen hâllerde farklı
birimlerden ders alabilir.

h) Seçmeli derslerin açılabilmesi için söz konusu derse en az 10 öğrencinin kayıt yap-
tırması gerekir. Konservatuvar programlarının eğitim planlarında bulunan seçmeli sanat/icra
derslerinde bu sınır uygulanmaz.
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ı) Değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması: Üniversite ile ulusal ve ulus-
lararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kap-
samında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre
içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler
o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, öğrenim gördüğü üniversitede
aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, ilgili değişim programı koordinatörü
nezaretinde belirlenip bölümün teklifi ve akademik birim yönetim kurulunun onayı ile kesin-
leşir. Bu derslerden alınan notlar 14 üncü maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci
bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile
giden öğrencinin almış olduğu dersler transkriptte orijinal isimleri ile yer alır. Öğrenci başarısız
olduğu dersleri tekrar etmek zorundadır. Değişim programı kapsamında diğer üniversitelerden
gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Derslere devam
MADDE 11 – (1) Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik

derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda
başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına giremez.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, sınavlara
girmek kaydıyla devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan ve uygulaması olan
dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan akademik birimler için devam şartı aranır.

(3) Devamın denetimi, dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen bir yöntemle yapılır.
Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci
bilgi sistemine işlenir.

Sınavlar ve yaz öğretimi
MADDE 12 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı
olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez,
proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir. Sınavlara
ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi
tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce
birim internet sayfasında ilan edilir. Yıllık program uygulanan akademik birimlerde ilgili kurul
kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en
fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda
yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygu-
lamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı/yaz öğretimi: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının
bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava
girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağ-
layamayan öğrenciler girebilir. Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları
içerisinde uygulanan ek bir eğitim-öğretim dönemidir. Bütünleme sınavı ya da yaz öğretiminin
her ikisinin uygulanmasına ya da sadece birinin uygulanmasına Senato karar verir ve ilgili eği-
tim-öğretim yılının başında öğrencilere duyurulur.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için staj veya mesleki uygulama dışında tek dersi
kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde
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akademik birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış
olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aran-
madan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil
dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için dil dersinden
muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-
zeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, de-
kanlık veya müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrenciler, raporlu oldukları
süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı
geçersiz sayılır.

f) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine, bunların birbiriyle
bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların de-
ğerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.

g) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile
cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

ğ) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün
önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuç-
larının, sınavların bitişinden itibaren Hukuk Fakültesi için en geç 10, diğer akademik birimler
için en geç 5 gün içerisinde ilan edilmesi gerekir.

h) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar, fiziksel veya dijital ortamda dekanlık veya mü-
dürlüklerce en az iki yıl süreyle saklanır.

ı) Sınavlar ilgili dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç 5 iş

günü içinde dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın,
ders sorumlusuna tebliğ tarihinden itibaren idare yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme 3 iş
günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu
kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Başarı notunun tespiti
MADDE 14 – (1) Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar

not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı alınıp dersin so-
rumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir.

(2) Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
a) Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
75-84 BB 3,00
70-74 CB 2,50
60-69 CC 2,00
55-59 DC 1,50
50-54 DD 1,00
40-49 FD 0,50
0-39 FF 0,00
--- F 0,00
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b) Bunlardan;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.
2) AA, BA, BB ve CB harf notlarının puan aralıkları dersin öğretim elemanı tarafından

sınıfın genel durumu göz önünde bulundurularak aşağı çekilebilir.
3) Geçme notu olan CC karşılığı 60 puanın altında olamaz.
4) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2,50 olan öğrenci DC olan dersleri de başarmış

sayılır. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder.
5) DD, FD ve FF notları başarısız not karşılığıdır, bu notların puan aralıkları değiştiri-

lemez.
6) F notu devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme

hakkı bulunmayan öğrenciye verilir.
7) M (Muaf) notu programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi

bir derse verilen nottur.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 15 – (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması ile ilgili hususlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı
o dersin ağırlıklı notudur.

b) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması (ANO): Öğrencinin o dönem aldığı bütün derslerin
ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü
hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane ola-
rak tespit edilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin akademik birime kaydolmasın-
dan itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi
toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin
tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin daha önce alıp başarılı
olarak muaf tutulduğu derslere ilişkin alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına ek-
lenir.

ç) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibarıyla genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Not ortalamalarına ilişkin hesaplamalarda Senato farklı ölçütler belirleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi, ek süre ve ek sınavlar

MADDE 16 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğ-
renim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans
programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz
yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav uygulamaları ile ilgili esaslara Senato karar verir.

5 Eylül 2021 – Sayı : 31589                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ve mesleki
hazırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak yabancı dil ha-
zırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde

bulunulması.
c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı

olduğunun tespit edilmesi.
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık

sınıfının iki yıl içinde başarı ile tamamlanmaması.
d) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.
e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onayının alınması.

Mazeretler
MADDE 18 – (1) Üniversite tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret

beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa
veya müdürlüğe mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.
Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencinin mazeretli olduğu süre, de-
vamsızlık süresine eklenir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 19 – (1) Üniversitenin akademik birimlerine yapılacak kurum içi ve kurum-

lararası yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana
Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine ve dikey geçişler de 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni-
mine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre ya-
pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre
ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Çift ana dal ve yan dal
MADDE 20 – (1) Çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili

mevzuat çerçevesinde Senatoca belirlenir.
Yabancı dil destekli eğitim
MADDE 21 – (1) Senatoca belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yap-
tırılabilir. Bu eğitimin şartları Senatoca belirlenir.

Diploma yüksek onur/onur belgesi
MADDE 22 – (1) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet

ağırlıklı not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi;
3,00-3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye
diploması ile birlikte diploma yüksek onur/diploma onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge
verilir ve diploma ekinde belirtilir.
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Mezuniyet
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için eği-

tim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları
başarı ile tamamlamış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gere-
kir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararı aldığı ta-
rihtir.

(3) Tek ders sınavına girecek öğrenciden ya da sadece staj veya mesleki uygulama dersi
kalan öğrenciden o dönem için öğrenim ücreti/katkı payı alınmaz.

Diplomalar
MADDE 24 – (1) Tüm mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilere o programın li-

sans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.
Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diploma eki diplo-
mayla birlikte ücretsiz olarak öğrencinin isteğine bağlı olmaksızın verilir.

(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara
istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvu-
rular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 25 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye
Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci
otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır.  Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan
e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine ya-
pılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye
tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi halinde öğrencinin bu değişikliği
öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen AKTS sınırına

ilişkin hükümler 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulan-
maz.

(2) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce
kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yük-

sekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile
sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

konservatuvar ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile kayıtlı öğrenci-
lerin; ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına 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 sistemi veya öğrenci iş yükünü,
b) Dekanlık: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını, 
ç) GNO: Genel not ortalamasını,
d) İlgili birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek

yüksekokullarını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulunu,
g) Müdürlük: İlgili yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,
ğ) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini, 
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süresi ve Programlar

Öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, yüksekokullar ve konservatuvarda dört

yıl; meslek yüksekokullarında öğretim süresi iki yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre me-
zuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Azami öğretim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl;
öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorunda-
dır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan
mezun olamayan öğrencilere yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.
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Eğitim-öğretim dönemleri ve programları
MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim gününden

oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı günleri bu sürenin
dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir.

(2) İlgili birim kurulları, YÖK tarafından tespit edilen esaslara göre düzenleyecekleri
bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programlarını, her yıl en geç bahar yarıyılı sonuna kadar
Senatoya sunarlar. Akademik takvim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak
Senatoya sunulur. Birimler için ihtiyaca dönük olarak değişik akademik takvimler hazırlana-
bilir. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan
en geç bir ay önce ilan edilir.

(3) Dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da yapılabilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları
MADDE 8 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokullarına kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile İskenderun Tek-
nik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim
Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Hazırlık sınıfı bulunmayan bi-
rimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı
dil muafiyet sınavı açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Geçişler

Kesin kayıt
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim

Bakanlığı onaylı diploma denkliğine sahip olmak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen yerleştirme sınavları

sonucu, Üniversiteye bağlı fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı
kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımında, o öğretim
yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

c) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payını yatırmak.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa,
hangi yarıyılda olursa olsun, bu durumun tespit edildiği andan itibaren Üniversite ile ilişikleri
kesilir. Söz konusu öğrenciler öğretim kurumlarından ayrılmışlarsa diploma dâhil kendilerine
verilen tüm belgeler ve unvanlar iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile öğrenci seçme işlemleri, ilgili
birim kurullarınca önerilen ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından
belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenci, ilan edilen süreler içinde şahsen ya da
vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-devlet üzerinden de yapılabilir.

(5) Uluslararası öğrencilere ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato
kararlarına göre yürütülür.

(6) Özel öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul
ve esaslar dâhilinde yürütülür.
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Yatay geçişler
MADDE 10 – (1) Yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat ve İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İn-
tibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun-
larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat
ve İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre
yapılır.

Öğrenci değişimi
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri değişim prog-
ramları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrenci
Değişim Programları Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Diğer yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi programları çerçevesinde gön-
derilen öğrencilerin ilgili öğretim kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde;
söz konusu veya eşdeğer sayılan derslerden aldıkları notlar, İskenderun Teknik Üniversitesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi kapsamında ilgili kurullarda değerlendirilerek öğrenci
otomasyon sistemine işlenir.

Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 13 – (1) Ders muafiyetleri İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak

İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler ders kayıtlarını; akademik takvimde belirlenen ve duyu-

rulan gün veya günlerde yenilemek ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrim içi olarak dersleri
seçmek suretiyle yeni dönem ders kaydını tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, azami ders yü-
kü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, ders ekle/bırak süresi içinde danışman ona-
yıyla değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. Mazereti nedeniyle kayıt yenileyeme-
yen veya yenileyemeyecek öğrencilerin en geç ilgili yarıyıl ders ekleme/bırakma süresi bitimine
kadar başvurması halinde; ilgili kurullarca mazereti incelenir ve geçerli görülenlerin ders ka-
yıtları yapılır.

(2) Belirtilen sürede ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini ala-
maz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. 28 inci maddeye göre izinli sayılma durumu hariç,
kayıt yenilemeyen öğrencinin kaybettiği süre, 5 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sa-
yılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Ders alma işlemleri İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine göre düzenlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan dersleri almak zorunda olan öğrenciler, bu
derslerin yerine konulan dersleri alır, yerine konulan ders yoksa ilgili yönetim kurulu kararı
ile öğrenci bu derslerden notsuz muaf sayılır.

(5) Gerektiğinde ilgili bölüm kurulunun talebi, ilgili birim kurulunun teklifi ve Üniver-
site Senatosunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir.

(6) Bölüm/programlar bazı derslere kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı
olma şartı ve/veya ön şartlar tanımlayabilir. Ön şartlar ve ön şartlı dersler ilgili bölüm kurulu
tarafından belirlenerek 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenir.
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(7) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili bölüm başkanlıklarının talebi ve birim yönetim
kurulu kararıyla seçmeli derslere öğrenci kotası konulabilir.

(8) Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan birimlerde staj ile ilgili iş
ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi Staj Yönergesi ve ilgili birim staj yönergesi hü-
kümleri uyarınca uygulanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde stajı
eksik yaptığı veya stajda başarısız olduğu tespit edilen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar
mezun olamazlar ve kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(9) Son yarıyıl müfredatları tüm bölümlerde/programlarda bitirme projesi/ödevi/tezi
dersi hariç seçmeli derslerden teşkil edilir. Öğrenciler son yarıyıllarında ilgili bölüm/program
müfredatında, ders saatleri/kredileri belirtilen seçmeli derslerin tamamını veya gerekli koşulları
sağlamak kaydıyla bunlara eşdeğer sayılan İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersini almayı ter-
cih edebilirler. İME dersi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi İş-
letmede Mesleki Eğitim (İME) Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Yan dal programı
MADDE 15 – (1) Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngö-

rülen şartları taşıması koşuluyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlar. Yan dal ile ilgili hususlar İskenderun Teknik
Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

Çift ana dal programı
MADDE 16 – (1) Çift ana dal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve

gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan
bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar. Çift
ana dal ile ilgili hususlar İskenderun Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi
hükümlerine göre belirlenir.

Yaz öğretimi
MADDE 17 – (1) Yaz okulu ile ilgili iş ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi Yaz

Okulu Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.
Uzaktan öğretim
MADDE 18 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama usul ve esaslar Üniversite Sena-

tosu tarafından belirlenir.
Sertifikalar
MADDE 19 – (1) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların

sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin,
ders transferi yapılmaz. Diploma programlarından farklı bir alanda ve düzeyde, yeteneklerini
geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak sertifika programları
açılabilir. İlke olarak sertifika programları İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi tarafından açılır. Bunun haricindeki programlar için Senatonun onayı gereklidir. Sertifi-
kalar ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Başarı

Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerin başarı notunun hesaplan-

masında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.
(2) Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi tarafından düzenlenir.
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Başarı notunun hesaplanması
MADDE 21 – (1) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100’lük puan

ve 4’lük sisteme göre belirlenir:
Puanlar Notlar Not Katsayıları
90 -100 AA 4,00 Başarılı
80-89 BA 3,50 Başarılı
70-79 BB 3,00 Başarılı
65-69 CB 2,50 Başarılı
60-64 CC 2,00 Başarılı
55-59 DC 1,50 Başarısız
50-54 DD 1,00 Başarısız
40-49 FD 0,50 Başarısız
39 ve aşağısı FF 0,00 Başarısız
Devamsız H 0,00 Başarısız
(2) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz: 
a) G: Geçti. 
b) K: Kaldı. 
c) M: Muaf.
Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin DNO ve AGNO’su hesaplanır ve

başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi, o ders için belirlenen haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

talık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Bölümün önerisi, ilgili birim yö-
netim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bazı dersler için özel kredilendirme yapılabilir.

(3) DNO ve/veya AGNO hesabında öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, dersin
AKTS kredisi ile başarı notunun çarpımıdır. Not ortalaması alınan bütün derslerin ağırlıklı
puan toplamının, derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle DNO ve/veya AGNO bu-
lunur.

(4) DNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam
ağırlıklı puanın, bu derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) AGNO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu
tüm derslerden kazandığı toplam ağırlıklı puanın, bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına
bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplamada öğrencilerin derslerden almış olduğu son harf notları
kullanılır.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarı
MADDE 23 – (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 21 inci mad-

dede belirtilen harf notlarından bir tanesi verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırı-
lır.

(2) Öğrencilerin yarıyıl içi performansının %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınav no-
tunun %60’ının toplamı dikkate alınarak harf notları belirlenir. Yarıyıl içi performans; öğren-
cilerin yarıyıl içerisinde o ders için sorumlu oldukları ara sınav(lar), ödevler, projeler, sunumlar,
uygulamalar ve benzeri çalışmalarından oluşur. Bunların yarıyıl içi performansına katkısı ve
ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın ilk haftası içeri-
sinde öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla öğrencilere açıklanır.
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(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı
olmuş sayılır. Öğrenciler; DC, DD, FD, FF, H ve K aldıkları derslerden her koşulda başarısız
sayılırlar ve başarısız olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Öğren-
ciler İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönerge-
sinde belirtilen koşulları sağlamak şartıyla, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri
de tekrarlayabilirler. Ortalamalar hesaplanırken, dersler için en son alınan not geçerli sayılır.

(4) Mezuniyet AGNO’suna göre notu 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi,
3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise üstün onur öğrencisi sayılır. Normal öğrenim süresini
aşan öğrenciler, onur ve üstün onur öğrencisi olamazlar.

Devam mecburiyeti
MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları
dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygu-
lamalara ise en az %80 oranında devam etmesi zorunludur. Uygulamalı derslerde başarısız
olma durumunda ise ders tekrarında devam şartı, ilgili bölüm/programın teklifi, birim yönetim
kurulunun onayı ile aranabilir. Ancak sadece teorik olan bir dersin devam şartını bir kez yerine
getiren, fakat sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin bu dersi tekrarında devam şartı aran-
maz. 

(2) Sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olarak geçirdiği süre, devamsızlık olarak
kabul edilir.

Danışmanlık
MADDE 25 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim konularına ilişkin tüm hususlarda kar-

şılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için mevcut öğretim elemanları arasından
danışman(lar) görevlendirilir.

(2) Öğrenci danışmanlığına ilişkin hususlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Danışman-
lık Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret

sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavları kapsar. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlan-
dığı yarıyıl sonunda; bütünleme sınavı, ait olduğu yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden sonra
Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(2) Staj, İşletmede Mesleki Eğitim ve benzeri ders veya uygulamaların değerlendiril-
mesi, ilgili yönergeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya etkileşimli olarak yapılabilir. Sınav yön-
temlerinden hangilerinin uygulanacağına sorumlu öğretim elemanının ilgili yarıyılın ilk hafta-
sındaki teklifi, bölüm/program kurulunun oluru ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile
karar verilir. 

(4) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur. Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra
ve/veya resmi ve dini bayramlar hariç cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(5) Öğrencilerin; yarıyıl/yıl içi faaliyetlerinin, ara sınavlarının, yarıyıl/yılsonu sınavla-
rının, bütünleme sınavlarının ve mazeret sınavlarının gerçekleştirilmesinde, ölçme ve değer-
lendirilmesinin yapılmasında, İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğ-
retim ve Sınav Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ilan edilen tarihler içinde ilgili
birim yönetimine teslim eder. Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuata uygun olarak saklanır.
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(7) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlikleriyle
sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not
iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(8) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun tespit edilmesi dışında değiştirilemez.
(9) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Öğ-

retim elemanlarının not takdiri konusunda itirazda bulunulamaz. 
(10) İtiraz ve sehven hatalı not girilmesi sebebiyle not değişikliği, sadece İskenderun

Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen
esaslara uygun olarak yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme

Mazeretler
MADDE 27 – (1) 26 ncı ve 28 inci maddelerdeki koşullara aykırı olmamak şartıyla

devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle
yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre, en az bir yarıyıl ise
azami öğretim süresine eklenir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime
YÖK kararı ile ara verilmesi.

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

ç) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece
dâhil) kayın hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunma-
ması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin, belgelendirmek şartıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren mahkûmiyet hallerinin dışındaki hallerin
bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

g) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden tutukluluğun takipsizlikle sonuçlan-
ması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi.

ğ) Kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsil etmesi veya
Rektörlük ya da ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin görevlendirilmesi.

(2) İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine
ara veren öğrenci, derslere devam şartını yerine getirememişse, mazereti sebebiyle ayrıldığı
yarıyılın başından başlayarak öğrenciliğine devam eder. Bu öğrenciler, ders kayıt işlemlerini
o yarıyıla ders kaydı yaptıran öğrenciler gibi yaptırmak zorundadır.

(3) Mazeret sınavı hakkından yararlanabilmek için mazeretle ilgili belgelerin, mazeretin
bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına verilmesi gerekir. Bu
süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ara sınav ve/veya tek ders sı-
navına haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla katılamayan öğrencilerin maze-
retlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabulü halinde, ara sınav mazeretleri final sınavlarının
başlangıcına kadar, tek ders mazeret sınavı mazeretin sonlanmasından sonra ilgili yönetim ku-
rulu tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır.
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(5) Mazeret sınavına katılan öğrencilere ait not başarı değerlendirmesi aldıkları ham
notlara göre doğrudan 21 inci maddede yer alan tabloya göre yapılır. Bu öğrencilere bağıl de-
ğerlendirme uygulanmaz.

İzinli sayılma 
MADDE 28 – (1) Öğrencinin, haklı ve geçerli bir nedenle kayıt yaptıramaması, 27 nci

maddede belirtilen haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenimlerine katkıda buluna-
cak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile öğrencilere kanuni zorunluluk halleri dışında en çok iki yarıyıla kadar
izin verilebilir. Bu tür izin süreleri, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile
ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının en geç ilk dört haftası içinde yapılması gerekir.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 29 – (1) Öğrenciler şahsen veya vekili aracılığıyla dilekçe vererek Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Öğrencilerin öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin, kayıt için sun-

dukları belgelerin sahte olduğunun sonradan anlaşılması durumunda; Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında ilişikleri kesilir.

(3) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen
öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından be-
lirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri zo-
runludur.

(4) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğ-
renimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenimi Tamamlama İçin Gerekli Koşullar ve Diplomalar

Öğrenimi tamamlama için gerekli koşullar
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler
diploma almaya hak kazanır.

(2) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yıllık lisans programlarında en az 240
AKTS, iki yıllık ön lisans programlarında en az 120 AKTS ders almaları gerekmektedir.

(3) Derece sıralaması bütünleme sınav sonuçlarına göre belirlenir. Diploma almaya hak
kazanan öğrencilerin sıralamaya girebilmesi için kayıtlı olduğu programı veya bölümü normal
eğitim-öğretim süresinde bitirmiş olması ve ilgili program veya bölüme en fazla ikinci sınıftan
intibak yapması gerekir.

(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin danışmanı, kayıtlı olduğu bölümün
başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının mutabakatı aranır.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Öğrenim programlarını tamamlayan öğrencilere diplomaları, her eği-

tim-öğretim dönemi sonunda verilir.
(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilecek diplomalar, Üniversitenin ku-

rumsal kimlik kılavuzuna göre hazırlanır.
(3) Gerekli görülmesi halinde diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere onaylı geçici

mezuniyet belgesi verilir.
(4) Mezuniyet tarihleri akademik takvime uygun olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

tarafından belirlenir.
(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden, kayıtlı olduğu programın ilk dört ya-

rıyılında alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildir-
mesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Bu husustaki işlemler yürürlükteki mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.
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(6) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir ve verilir. Diplomanın kaybı
halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir. İkinci nüsha, ulusal veya yerel
baskısı olan bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi ve du-
rumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir.

(7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve paraflanan geçici mezuniyet
belgeleri, ilgili bölüm başkanı ve bağlı bulundukları birimin dekanı/müdürü, diplomalar ise
öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin dekanı/müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması al-

maları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-
ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine göre yapılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 33 – (1) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine ge-

tiremediği hallerde öğrencinin talebi, danışmanının ve ders öğretim elemanının görüşü ve ilgili
yönetim kurulunun kararıyla, kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir.

Tebligat
MADDE 34 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

ikamet adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini
öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri
adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan
öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendi-
lerine bildirim yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tut-
mak, sürekli e-postalarını takip etmek ve gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato ile Üni-

versite Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

kenderun Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı

olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 15 inci
maddesinin altıncı fıkrası, 16 ncı maddesi, 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesi ve 25 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe gi-

rer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e),
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Çeşitli sebeplerle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız
olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir imkan tanımak,”

“e) İstanbul Ticaret Üniversitesi dışındaki üniversite öğrencilerine, kamu ve özel sektör
personeline, Üniversitede okutulan dersleri izleme olanağını sunmak,

f) Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının, Üniversiteye katkıda bulunmalarını sağ-
lamak,”

“g) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da öğrencilerin hizmetine
sunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretimi; İngilizce Hazırlık Programı, önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üze-
re İstanbul Ticaret Üniversitesinin tüm eğitim ve öğretim birimlerinde açılabilir.

Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel
not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersler ile hiç almadığı en
fazla 2 dersi alabilir. ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına giden öğ-
rencilerin yaz öğretiminde alacakları tüm dersler önceki yarıyıllarda alamadıkları veya alıp ba-
şarısız oldukları derslerden oluşabilir.

Bahar yarıyılı sonunda o yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış
olmaları kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, akademik danışman görüşü ve
ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bir üst sınıftan en fazla 2 ders ala-
bilirler.

Derslere % 70 devam zorunludur. Devam şartını daha önce yerine getirmiş olmak o
derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde açılacak dersler ve ders verecek öğretim elemanları, ilgili fakülte/mes-
lek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz öğreti-
minde İngilizce Hazırlık Programı kapsamında açılacak dersler ve ders verecek öğretim ele-
manları, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğünün teklifi ve Senatonun onayı ile belir-
lenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yaz öğretimi çerçevesi içinde açılan İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimine ait ek
düzenlemeler şunlardır:”

“a) İngilizce Hazırlık Programının ikinci yarıyılı sonunda yapılan İstanbul Ticaret Üni-
versitesi İngilizce Yeterlik Sınavında (İYES) başarısız olan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğ-
rencileri, istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İngilizce Hazırlık Programı dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzen-
lenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Bir dersin daha önce alınan notuna bakılmaksızın yaz öğretiminde alınan başarı notu
geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin ders seçimi

ve danışman onayı ile yaz öğretimi ders ücreti ödeme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden
çevrim içi olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminden sonra yapılacak tek ders ve ortalama yükseltme sınavlarına, sadece
yaz öğretimine kayıt olan öğrenciler başvurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde yaz öğretimi

adı altında açılan bölümde gösterilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL OYUN GELİŞTİRME VE ANİMASYON

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme
ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Ani-
masyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-
sar.

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.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Medya sektörünün animasyon ve dijital oyun teknolojileri alanları özelinde Üniver-

sitenin akademisyenleri, öğrencileri ve alanın ilgililerine proje geliştirme eğitimi ve desteği
sunmak.

b) Dijital oyun üretimini teşvik etmek ve desteklemek, mevcut iş fikirlerinin hayata ge-
çirilmesini ve ticarileştirilmesini, sektörde girişimciliğin teşvik edilmesini ve sektöre nitelikli
iş gücü yetiştirilmesini sağlamak.

c) Gelişmiş dijital teknolojilerle kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine destek
olmak, bu konuda projeler üretmek ve proje üretenlere destek olmak.

ç) Merkez içi ve dışı, çeşitli disiplinlerden mentörlük, teknik ve tasarımsal destek yo-
luyla, CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) teknolojilerinin eğitimi için dijital kaynak seti sağ-
layarak Üniversitenin öğrencilerini, mezunlarını ve öğretim elemanlarını desteklemek.

d) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile iş birliğine gidilerek yurt içinde ve
yurt dışında dijital oyun çalışmaları ve animasyon alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar ger-
çekleştirmek, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katkıda bulunmak.

e) Mobil cihaz, bilgisayar ve benzeri platformlar için video, web tabanlı ve çok oyun-
culu çevrimiçi oyunların üretilmesini sağlamak.

f) Ülkemizdeki sanat, dijital sanat ve oyun kültürüne katkıda bulunmak ve geliştiril-
mesine destek olmak; bununla birlikte Türk ve Anadolu kültürel değerlerinin bu kanallar va-
sıtasıyla tanınırlığının geliştirilmesine destek olmak.

g) Dijital oyun ve animasyon teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Sağlık teknolojileri, eğitim ve benzeri disiplinlerdeki problemlerin çözümü için dijital
oyunlar, animasyon ve simülasyonlar aracılığıyla yapılabilecek katkıları içeren projeler üretmek
ve çalışmaları ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararası ölçekte diğer üniversiteler, kamu kurum ve sanayi kuruluşları
ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi labora-
tuvar ve proje ofislerini oluşturmak, donanım desteği sağlamak.

ı) Dijital oyun ve animasyonlar için Üniversitenin akademisyenlerinin, şirketlerin, öğ-
rencilerin ve mezunların birlikte çalışabileceği bir platform oluşturmak.

i) Girişimcilerin sektörde aldığı riskleri en aza indirmek, bu girişimcilere gelişim te-
melleri sağlayarak projelerini sağlamlaştırmaları için gerekli eğitimi ve fiziksel desteği sağla-
mak.
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j) Merkezde geliştirilen projeler, eğitimler ve organizasyonlar aracılığı ile Üniversitenin
tanınırlığını en açık şekilde ortaya koymak ve potansiyelini artırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri projelerini yönetmek, projelerin üretil-

mesini teşvik etmek ve sağlamak.
b) Uygulama marketleri için mobil oyun üretilmesine destek olmak ve oyun geliştirme

proje üretiminde görev almak.
c) Video, web tabanlı ve çok oyunculu çevrimiçi oyunların üretilmesini sağlamak.
ç) Online ve kampüs ortamlarında dijital oyun yapımı ve CGI teknolojileri eğitimleri

ve kursları düzenlemek, katılım sertifikası vermek.
d) Dijital oyun ve animasyonlar ile ilgili disiplinler arası, toplumu ve iş dünyasını des-

tekleyen ve dengeleyen araştırmalar yapmak, bu alanlarda çalışma grupları oluşturmak.
e) Ülkemizdeki sanat/dijital sanat çalışmalarına destek olmak için Üniversitenin desteği

ile sergi ve festivaller düzenlenmesine yardımcı olarak Ülkemizde yetenekli ve potansiyele sa-
hip sanatçıların geliştirilmesini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve organizasyonlarla sektör ve akademi
arasında bağlantı sağlamak.

g) Sosyal medyada ulusal ve uluslararası proje, etkinlik tanıtım paylaşımlarını yönet-
mek.

ğ) Animasyon teknolojileri ve dijital oyunlar konularında ulusal ve uluslararası projeler
hazırlamak veya başkaları tarafından hazırlanmış bu tür projelere katılmak.

h) Sanat ve dijital sanat üzerine yüz yüze/çevrimiçi kurslar düzenlemek, Üniversite
mensupları ve toplumdaki yetenekli bireylere ilgili konularda eğitim ve destek sağlamak.

ı) Dijital oyun çalışmaları ve animasyon teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası
kongre, sempozyum, organizasyon ve eğitimler düzenlemek.

i) İlgili alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek.
j) Sanal gerçeklik, simülasyon ve artırılmış gerçeklik alanında dijital uygulamaların

üretilmesini sağlamak ve bu konularda eğitim vermek.
k) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığı sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve

özel kuruluşların isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık hiz-
meti vermek.

l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, dijital oyun tasarımı ve animasyon teknolojileri alanlarında

deneyimli Üniversitenin akademik personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği
usule uygun olarak görevden alınabilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına sunar.
Müdür Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde çalışır ve Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı
olur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun
da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.
c) Faaliyet konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-
kezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katıl-
mayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
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ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

planını hazırlamak ve plan ile raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerinin, gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek ol-

mak.

f) Müdürün yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fık-

rasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tez danışmanının, YÖK tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini

sağlaması veya eğitiminin bir aşamasını lisans ya da lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üni-

versitede tamamlamış olması,

b) Öğrencinin İngilizce YDS’den en az 80 veya ÜAK’ce kabul edilen bir sınavdan bu

puana eşdeğer bir puan almış olması (tez danışmanının lisansüstü tezin İngilizce olarak hazır-

lanması için onay vermesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yabancı uyruklu lisansüstü

öğrenciler için bu koşul uygulanmayabilir),”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2017 30133

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/11/2017 30253
2- 29/3/2021 31438
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, li-
sansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendir-
me süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı: Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bu-

lunan ana bilim/ana sanat dalını,
ç) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana

sanat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: Sadece bir bilim/sanat dalı bulunan ana bilim/ana

sanat dallarında ana bilim/ana sanat dalı başkanının başkanlığında o ana bilim/ana sanat dalında
ders veren ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden
fazla bilim/sanat dalı bulunan ana bilim/ana sanat dallarında ise ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanının başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Ana bilim/ana sanat dalına bağlı olarak Enstitüde lisansüstü prog-
ramı bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi/AKTS ve

içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilerek muaf edil-
mesi durumunu,

h) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini, 
ı) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,
l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
m) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
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n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bu programlara ilişkin esaslar şun-
lardır:

a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların,
bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

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

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Bir ana bilim/ana sanat dalı altında lisansüstü programların açılması

veya mevcut bir programın adının değişiklik önerileri ana bilim/ana sanat dalı kurulunun teklifi,
Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir. 

(2) Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde belir-
lenir.

(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı ana bilim/ana sanat
dalı altında açılmak zorundadır.

(4) Lisansüstü programların, ana bilim/ana sanat dalı ile aynı adı taşımaları esastır. An-
cak bir ana bilim/ana sanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi,
Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ana
bilim/ana sanat dalının adından farklı ve ilgili bilim/sanat dalının adını taşıyan lisansüstü prog-
ramlar da açılabilir.

(5) Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü prog-
ramlar ise yine aynı usulle programda görev alacak ana bilim/ana sanat dallarındaki öğretim
üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program ilgili ana bilim/ana sanat
dalı ile aynı adı taşımak zorundadır. Açılan disiplinler arası lisansüstü programa ilgili ana bilim
dalı başkanlarından biri veya ilgili ana bilim dallarında görevli bir öğretim üyesi Enstitü müdürü
tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(6) Enstitü, Senatonun onayını alarak, yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim
kurumları, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine ve ortak program yürütmeye karar
verebilir. Ortak program kapsamında hangi yükseköğretim kurumu, araştırma kurumu veya
kuruluşunun kaç ders vereceği, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(7) Program açılması taleplerinde, eğitim dili mutlaka belirtilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Program Kontenjanları, Lisansüstü Programlara Başvuru, 

Değerlendirme, Sınav Jürisi ve Kayıtlar

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak

öğrenci sayısı ve aranan şartlar, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun talebi ve önerisi dikkate
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda 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 sayısı Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları için tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci düşecek şekilde belirlenir.
Ancak, YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürü-
tülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Lisansüstü programların ilanı ve başvurusu
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları,

son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler
her akademik yarıyıl başında Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Aday başvuruları, Enstitünün internet sayfasındaki başvuru formu elektronik or-
tamda doldurulduktan sonra sistem tarafından oluşturulan çıktı alınarak lisansüstü eğitim ya-
pılmak istenen programın ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle bir-
likte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sü-
reler içinde eksiksiz olarak Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu
kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti kontenjanları, kabul koşullarını
sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; yabancı uyruklu kontenjanları ise kabul ko-
şullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirtile-
bilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlarından lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, YÖK
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sı-
nav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre
hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşümünde, YÖK not
dönüşüm tablosu esas alınır.

(3) YÖK tarafından ALES eş değerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES
belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sı-
ralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eş değeri sınav puanı, yabancı dil puanı, ana
sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır. Sıralamada yer alan kon-
tenjan sayısı kadar aday asıl olarak ilan edilir ve bu adaylar başvurdukları programlara kesin
kayıt hakkı kazanır. Başvuru koşullarını taşıyan diğer adaylar ise yedek olarak sıralanır.
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Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Türkiye

Cumhuriyeti Devletinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyenler ile kendi im-
kânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere birimlere müracaat eden yabancı uyruklu ve yurt
dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar, bu uygulama esaslarında belirlenen kapsam ve ko-
şullarda ana bilim/ana sanat dalları tarafından tespit edilen kontenjan dâhilinde Enstitü Yönetim
Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin
başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için,
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınav jürisi ve genel başarı değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların başvu-

rularını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınavlarını yapmak üzere
öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüriler Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi ana bilim/ana sanat

dalında tek bir jüri ile de kurulabilir.
(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üye-

lerin yerine, ana bilim/ana sanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları
eksik üyeli yapılamaz.

(5) Adayların genel başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar, akademik ana bilim/ana
sanat kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir.

Enstitüye kayıt 
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi Ens-

titü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.
Kayıtlar, Enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, Enstitü
Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Yedek
adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı kazanırlar. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş
belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir.

(2) Öğrenciler ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Kurulu
tarafından açılan dersler arasından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları
yerine getirerek, bilgisayar ortamında OBS üzerinden kayıt yapmak ve kayıtlarını yenilemek
zorundadır. Öğrenciler, OBS üzerinden yapmış oldukları ders kaydını akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde kesinleştirmek ve danışmanına kontrol ettirerek OBS üzerinden onay-
lattırmak zorundadır. Ders kaydını OBS üzerinden akademik danışmanına onaylatmayan öğ-
rencilerin kayıtları gerçekleşmez. Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamından
öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri yapmakla kendileri yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve

uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.
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(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans
programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin, ana bilim/ana
sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır.
Öğrencinin tezli yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler; eğer açık ise aynı progra-
mın tezli yüksek lisans programına da geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek
lisans programına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru
ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek
koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile
alınır; ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ka-
rara bağlanır. Bu durumda öğrencinin tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır ve intibakı
yapılır.

(4) YÖK kararı üzerine Enstitüde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bu-
lunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyet-
lerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili ana bilim/ana

sanat dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından
onaylanan lisans programlarından mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekmek-
tedir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili ana bilim/ana sanat dalı ku-
rulu tarafından belirlenen lisans başarı düzeyi notuna sahip olmaları gerekmektedir.

(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ana bilim dalına başvurabilir. 
(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurduğu lisansüstü

programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az
olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Uluslararası düzeyde kabul gören sınav-
ların (GRE, GMAT ve benzeri) YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen puanları ALES eş
değeri olarak kullanılabilir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın Enstitüdeki ana bilim/ana sanat
dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına girişte ALES puan şartı aranmaz. Ancak Sena-
tonun kararı ile ALES puan şartı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato
tarafından belirlenir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programlarında,
ALES puan şartı aranmayabilir. ALES puan şartı aranacak tezsiz yüksek lisans programları
için gerekli ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.

(7) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair
esaslar, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirle-
nir.

(8) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil
şartı aranmaz.
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(9) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan li-
sansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM
ya da YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puana veya Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı
dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir.

(10) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olan-
lardan, dil şartı aranmaz.

(11) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde
yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olan-
lardan dokuzuncu fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(12) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleşti-
rilmesi; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının %30’u ve yabancı dil sınavının
%10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için hesap-
lanan lisansüstü değerlendirme puanının; tezsiz ve tezli yüksek lisans programları için 100 üze-
rinden en az 55 puan olması gerekmektedir. 

(13) Başvuruların değerlendirilmesinde YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan ya-
bancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 

(14) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının
%50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak yerleştirme pua-
nının 60’tan düşük olmaması gerekir.

(15) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yer-
leştirme puanı adayın lisans mezuniyet not ortalamasıdır. Eşit not ortalamasına sahip olan aday-
lar arasında önceliğin belirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi
halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.

(16) Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz
ve bu adaylar başarısız sayılır.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetene-
ğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler,
not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U), eksik (I) veya ge-
lişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve
tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS krediden oluşur.  

(5) Öğrenci, lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl kendi danışmanı
tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(8) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.
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(9) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden en fazla iki ders daha seçebilir.

(10) Eksikliklerini gidermek amacı ile ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez da-
nışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı
harfler genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak
zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin
durumu; Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans bi-
tirme ölçütlerini yerine getirmeleri şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana
bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağla-
nır.

(5) Öğrenci, toplam 21 kredi ders ve seminer dersini tamamlamadan teze başlayamaz.
Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencilerin programa kabulleri

ile birlikte, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniver-
site kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra en az iki yarıyıl süreyle bir
yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip
bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
Üniversite kadrosundan veya başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği ni-
teliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.
Seminer dersi
MADDE 17 – (1) Öğrenci, tez çalışmasına geçmeden en az bir yarıyıl önce seminer

dersi almak zorundadır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır.
(2) Seminer konusu danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.
(3) Danışman tarafından sunuma hazır olduğu onaylanan seminer için, danışman ve

öğrenci tarafından sunum tarihi belirlenir ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına bildirilir.
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(4) Seminer sunum tarihi, en az on beş gün önce ana bilim dalı başkanlığı tarafından
Enstitüye bildirilir. 

(5) Seminer sunumunun duyurusu en az yedi gün önce ana bilim dalı tarafından yapı-
lır.

(6) Seminer sunumunun yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar yapılmış olması ve
notunun girilmiş olması gerekir. 

(7) Danışman tarafından onaylanan seminer ve imzalanmış Seminer Teslim Formu ana
bilim dalı başkanlığına teslim edilir.

(8) Seminer Teslim Formu ana bilim dalı başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye
gönderilir. 

(9) Seminer, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavuzuna uygun şekilde
yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden sonra en geç, on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Tez önerisi
MADDE 18 – (1) Tez danışmanı ile öğrencinin (ders ve seminer koşullarını sağlaması

halinde) birlikte belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine ka-
dar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak ha-
zırlanması gerekir.

(3) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın
görüşü, ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
yapılır.

(4) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez savunma sınavına gi-
rebilir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda yüksek lisans tezini yabancı bir dilde hazır-
lamak isteyen öğrencilerin, YDS veya YÖK tarafından eş değeri kabul edilen bir sınavın ilgili
bölümünden en az 80 puan almış olması gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da
yüksek lisans eğitim dili ilgili yabancı dil olan programlardan mezun olan veya tezi, kendi ana-
dilinde hazırlayacak olan öğrencilerden yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programında tez savunma sınavı, savunma jürisi ve savunmanın
değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim gören bir öğrenci,
elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi,
danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde
yazılabilir. 

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışma-
nına sunar. Danışman tezi, Enstitünün tez yazım kuralları yönünden inceler ve tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir. 

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma ta-
rihini, saatini ve jüri önerisini belirler. Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formu doldurularak, örnek
tez için (Turnitin Programında) İntihal Raporu alınır.

(5) Öğrenci tarafından alınan, Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu öğrenci
ve tez danışmanı tarafından doldurulup imzalanır. 
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(6) Tez sınavı için belirlenen tarihten en az on beş gün ve en fazla bir ay önce, danış-
manın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin
İntihal Raporu (oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan
Formu evrakları ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin
Enstitüye ulaşması üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi
ve saati onaylanır. 

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gön-
derir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye
Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması du-
rumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(10) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az yirmi gün önce
1’er nüsha olarak Enstitüye ve jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir. Jüri toplantıları
eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(11) Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(14) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri

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

(15) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının
jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde; ana bilim dalı başkanlığı tara-
fından Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üye-
lerin tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur.

(16) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için
öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından
öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer.

(17) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans
programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tez-
siz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim
süresini tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar. 

Tezli yüksek lisans programında mezuniyet işlemleri ve diploma
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans/sanat çalışması programının bütün gereklerini

başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için, savunma sınavı tarihinden itibaren
en geç bir ay içinde;

a) Mezuniyet İşlemleri Formunu, 
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını, 
c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu,  
ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,
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d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik or-
tamda kaydedilmiş kopyasını, 

Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekmektedir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü

Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek li-
sans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ve programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi
üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermesine ek ola-
rak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin
tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimle birlikte yürütülebilir.
(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek

lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato karar-
larına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygu-
lama, yazılı, sözlü sınav ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi
bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman
atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yü-
rütülür.

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alınır.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi

ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Hazırlanan dönem projesinin, final not giriş tarihine kadar sunumunun yapılmış ve

notunun girilmiş olması gerekir. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açık-
tır.

(4) Danışman tarafından hazırlanıp, imzalanmış Dönem Projesi Değerlendirme Formu
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.

(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini
Enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(6) Başarılı olan dönem projesi, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavu-
zuna uygun şekilde yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden itibaren otuz gün içinde Enstitüye
teslim edilir.

(7) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlen-
dirilir ve not ortalamasına katılmaz. 

Tezsiz yüksek lisans programında mezuniyet işlemleri ve diploma
MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek
üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana
sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar 
MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz
etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması
olmak üzere toplam 240 AKTS krediden oluşur. 

(3) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kre-
dilik on dört ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve
tez çalışması olmak üzere toplam 300 AKTS krediden oluşur.

(4) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında bilimsel
araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi almamış ise doktora
sırasında almak ve başarmakla yükümlüdür.
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(5) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Eksikliklerini gidermek amacı ile tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesi-

nin yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğ-
rencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen
bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(8) Doktora uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan
dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U), eksik (I)
veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(10) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul koşulları 
MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için;
a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; dok-
tora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-
lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aran-
maz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) 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.

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

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

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan ve başvurdukları programın
puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en
az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar; ALES’ten başvurdukları prog-
ramın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları şartıyla doktora programlarına başvurabi-
lirler.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, ya-
zılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si, yüksek lisans derecesi ile baş-
vuranların yüksek lisans not ortalamasının %20’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans not
ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınarak başarı puanı
hesaplanır. Bu başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.
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(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının
doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile
ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirle-
nir.

(6) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı Enstitü ana bilim/ana sanat dalla-
rının doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran
adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değer-
lendirmeye alınarak hesaplanır. Söz konusu programlar için ALES puanının aranması halinde
ise yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezu-
niyet not ortalamasının %25’i, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans
mezuniyet not ortalamasının %25’i, mülakat sınavından alınan puanın %25’i alınarak hesap-
lanır. Bu yerleştirme puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan
programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM ya da YÖK tarafından eş değerliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur. Bu
asgari puanların girilecek doktora programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine, Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı diller üzerine yürütülen
doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı
dilde YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eş değer puanı almış olmaları gerekir.

(8) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(9) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak
üzere başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan ana
bilim/ana sanat dallarında bu sıralama ana bilim/ana sanat dalı bazında yapılır.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin ek koşullar
MADDE 28 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alın-
mış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puan-
dan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Doktora programının süresi
MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, 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 öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(4) 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.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla yazılı talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi)
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına
geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili ana bilim dalı başkanının yazılı önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 30 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar ataması zorunludur. 

(2) Tez danışmanı ile öğrencinin (ders ve seminer koşullarını sağlaması halinde) birlikte
belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine kadar ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile kesinleşir.

(3) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak ha-
zırlanması gerekir.

(4) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite
kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra iki yarıyıl süreyle tezli yüksek
lisans seviyesinde ders vermiş ve diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim
dalları hariç olmak üzere, başarıyla tamamlamış ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan öğretim
üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun
belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Bazı doktora program-
larında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tez danışmanlığı için programın ni-
teliklerinin gerektirdiği ek ölçütler belirlenebilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
Üniversite kadrosundan veya başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği ni-
teliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

Seminer dersi
MADDE 31 – (1) Öğrenci doktora yeterlik sınavından en az bir yarıyıl önce seminer

dersi almak zorundadır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır.
(2) Seminer konusu danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.
(3) Danışman tarafından sunuma hazır olduğu onaylanan seminer için, danışman ve

öğrenci tarafından sunum tarihi belirlenir ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına bildirilir.
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(4) Seminer sunum tarihi, en az on beş gün önce ana bilim dalı başkanlığı tarafından
Enstitüye bildirilir. 

(5) Seminer sunumunun duyurusu en az yedi gün önce ana bilim dalı tarafından yapı-
lır.

(6) Seminer sunumunun yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar yapılmış olması ve
notunun girilmiş olması gerekir. 

(7) Danışman tarafından onaylanan seminer, doldurulmuş ve imzalanmış Seminer Tes-
lim Formu ile birlikte ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir.

(8) Seminer Teslim Formu ana bilim dalı başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye
gönderilir. 

(9) Seminer, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavuzuna uygun şekilde
yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden sonra en geç, on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Bir öğrenci, Ekim, Ocak, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere her yarıyıl en fazla
bir kez yeterlik sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı ta-
rafından Enstitüye önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü Yönetim Ku-
rulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci ya-
rıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz
konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç dokuzuncu
yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürü-
tülür. Doktora yeterlik komitesi, biri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanı olmak üzere ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onay-
lanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana
bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde
ve Enstitü binasında yapılır.

(10) Yazılı sınav, öğrencinin ana bilim/ana sanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki bilgisini
ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin başarı
notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci
başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan
öğrenci başarılı kabul edilir.
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(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden
bir yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(14) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kâğıt üzerinde tüm adaylara eş zamanlı olarak ya-
pılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde
elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının
oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda sak-
lanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

önerisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en
geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez
izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının öne-
risi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 34 – (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. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı
olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez önerisinin Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazır-
lanması gerekir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yüksek lisans tezini yabancı bir dilde hazır-
lamak isteyen öğrencilerin, YDS veya YÖK tarafından eş değer kabul edilen bir sınavın ilgili
bölümünden en az 80 puan almış olması gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da
yüksek lisans eğitim dili ilgili yabancı dil olan programlardan mezun olan veya tezi, kendi ana-
dilinde hazırlayacak olan öğrencilerden yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında salt çoğunlukla kabul,
düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde düzeltme için bir ay süre ve-
rilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
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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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her eğitim-öğretim yarı-
yılında birer defa olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(7) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve
döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(9) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında
değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından tez konusu değişikliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora ye-
terlik sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme
komitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün

tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğretim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışma-

nının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezi, Enstitünün tez yazım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir. 

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma ta-
rihini, saatini ve jüri önerisini içeren Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formunu doldurur. 

(5) Öğrenci, hazırladığı tez için Tez İntihal Raporu (Turnitin Programında) alır ve tez
danışmanı ile birlikte Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu doldurarak imzalar. 

(6) Tez savunması için belirlenen tarihten en az otuz gün önce, danışmanın tezin savu-
nulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin İntihal Raporu
(oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu evrakları
ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin Enstitüye ulaşması
üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi ve saati onaylanır.

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gön-
derir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyebileceği
ek kriterler dışında, başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun Ens-
titüye sunulması gerekir.

(10) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
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alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dı-
şından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(11) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az otuz gün önce
1’er nüsha olarak Enstitüye ve yedek üyeler dâhil jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir. 

(12) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün sonra belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları
asıl ve/veya ikinci danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(13) Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(14) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(15) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine,
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman
olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(16) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitü müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez topla-
namadığı durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Ku-
rulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(17) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kapalı bir oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(18) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının
jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı
tarafından Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya
üyelerin tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur.

(19) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için
öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından
öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer.

(20) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(21) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı

verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına tes-
lim eder. Düzeltilmiş tez aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(22) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise, tezsiz yüksek
lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Doktora programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için;
a) Savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mezuniyet İşlemleri Formunu, 
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını, 
c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu,  
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ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,
d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik or-

tamda kaydedilmiş kopyasını, 
Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü

Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar ve-
rilen doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin ka-
yıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu önünde savunulduğu tarihtir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi
üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar 
MADDE 37 – (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 programının amacı; öğrencinin, alanında gerekli bilgi birikimini
kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geniş ve derinlemesine
bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, özgün yaratıcılık
gerektiren bir tez/sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.

(3) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam 240 AKTS krediden oluşur.

(4) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam
42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam 300 AKTS krediden
oluşur.

(5) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında al-
mamış ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersi, almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanının teklifi, ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
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(8) Eksikliklerini gidermek amacı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü ta-
mamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler
genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorun-
dadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul koşulları
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın
puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına
kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özellik-
lerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 puan; İngilizce eğitim yapan prog-
ramlar için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının
sanatta yeterlik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES
puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının ya da bilimsel değerlendirmenin %25’i,
yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi
ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı
puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının
sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının sa-
natta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran
adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değer-
lendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına Enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten
itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan ana
bilim/ana sanat dallarında bu sıralama ana bilim/ana sanat dalı bazında yapılır. 
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Sanatta yeterlik programının süresi
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yarıyıldır.

(3) 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 öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-
rumu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik
programını bitirme kriterlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi,
ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağ-
lanır.

Sanatta yeterlik programında tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar ataması zorunludur. 

(2) Danışman ile öğrencinin (ders ve uygulama koşullarını sağlaması halinde) birlikte
belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını birlikte
belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine kadar ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile kesinleşir.

(3) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip,
öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra iki yarıyıl
süreyle tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğ-
retim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir.

(4) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik programla-
rında tez danışmanlığı için programın gerektirdiği ek kriterler belirlenebilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Üniversite kadrosu dışından veya başka bir yüksek-
öğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danış-
manı olarak atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan öğrenci elde ettiği so-

nuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Ens-
titünün tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarak tez veya çalışmasını jüri önünde sözlü
olarak savunur. 
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(2) Öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programlarında, tez öğrencisinin talebi,
danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde
yazılabilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danış-
manına sunar. Danışman, söz konusu tezi Enstitünün tez yazım kuralları yönünden inceler ve
tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir. 

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma ta-
rihini, saatini ve jüri önerisini içeren Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formunu doldurur. 

(5) Öğrenci, hazırladığı tez için Tez İntihal Raporu (Turnitin Programında) alır ve tez
danışmanı ile birlikte Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu doldurarak imzalar. 

(6) Tez savunması için belirlenen tarihten en az otuz gün önce, danışmanın tezin savu-
nulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin İntihal Raporu
(oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu evrakları
ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin Enstitüye ulaşması
üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi ve saati onaylanır.

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gön-
derir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulunun be-
lirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi
raporunun Enstitüye sunulması gerekir.

(10) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bi-
lim/ana sanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(11) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az otuz gün önce
1’er nüsha olarak Enstitüye ve yedek üyeler dâhil jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edi-
lir.

(12) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün sonra belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları
asıl ve/veya ikinci danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(13) Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(14) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(15) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine,
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman
olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(16) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitü müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez topla-
namadığı durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Ku-
rulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.
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(17) Tez sınavının 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. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sına-
vını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(18) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının
jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde ana bilim dalı başkanlığı tarafın-
dan Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üyelerin
tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur. 

(19) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için
öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından
öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer. 

(20) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(21) Sanatta yeterlik çalışması hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kap-

samlı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
tekrar danışmanına teslim eder. Düzeltilmiş tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışması aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunma sonunda da başarısız buluna-
rak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(22) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik
tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara
aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kri-
terleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan

bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mezuniyet İşlemleri Formunu, 
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını, 
c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu,  
ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,
d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik or-

tamda kaydedilmiş kopyasını, 
Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekmektedir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü

Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar ve-
rilen öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin
kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-
diği tarihtir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi
üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler
MADDE 43 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, adları, kredi ve

AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin ala-
cağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın
ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili ana bilim/ana sanat dalı ku-
rulunun önerisi, Enstitü Kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yüksek lisans dersleri; doktor unvanını aldıktan sonra en az iki yarıyıl süreyle bir
yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş öğretim üyeleri tarafından verilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında dersler doktor unvanını aldıktan sonra en az iki ya-
rıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans seviyesinde ders vermiş öğretim üye-
leri tarafından verilir. Zorunlu hallerde ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Kurulunun onayı ile Üniversite dışından bu şartları sağlayan doktor unvanına sahip olanlar da
ders verebilir. 

(3) Her bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla (bilimsel araştırma ve etik konulu ders
hariç) 3 seçmeli ders verebilir. Bir öğrenci, aynı öğretim üyesinden bir lisansüstü programındaki
eğitimi süresince toplamda (Enstitünün ve ana bilim dalının zorunlu dersleri, seminer, uzmanlık
alan dersi ve tez hariç) en fazla 4 ders alabilir. 

(4) Öğretim üyeleri tarafından açılması önerilen dersler, her eğitim-öğretim dönemi ba-
şında ana bilim/ana sanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından onay-
lanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç bir hafta
önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler dönem ba-
şından en geç iki hafta içinde ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye
gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(5) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin
alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(6) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu dersler, lisansüstü prog-
ramlarında belirtilen en az yirmi bir kredi miktarının ve yedi ders sayısının hesabında dikkate
alınmaz.

(7) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Seçmeli dersten başarısız olması halinde, öğrenci bu dersi veya eş değer bir dersi daha sonraki
dönemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(8) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
Enstitü Kurulunca kararlaştırılabilir.

(9) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer
tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu
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inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafın-
dan yapılır. Seminer kitapçığının tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılması, bastırılması
ve Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. 

(10) Uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü programlarda
öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü
ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları
izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir
derstir. Danışman, ilgili öğrenci lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl da-
nışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık
görevi sona erinceye kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için altı saattir. 

(11) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir derstir. Dönem projesinin, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması, bastırılması
ve Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

(12) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir
saat danışmanlık saati belirler. 

Devam zorunluluğu
MADDE 44 – (1) Öğrenciler uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü prog-

ramlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.
(3) Bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uz-

manlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.
(4) Enstitü Kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi

belirtilen gün ve saatte sınavlara girilmesi şartı ile devam zorunluluğu olmaksızın teknolojik
imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(6) Kayıtlı olduğu dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu ve bü-

tünleme sınavlarına alınmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derse tekrar kayıt yaptıran
öğrenci, derse devam etmek zorundadır.

(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri,
yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onayla-
nan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölç-
me değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Ders ve mazeret sınavları
MADDE 45 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl

sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.
(2) Ara sınav sayısı; bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında

ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda

yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla ola-
maz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına giremeyen öğrenciye,
mazeretini belgelendirmek koşuluyla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirlediği tarihte
mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyen
öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınav notu
olarak değerlendirilir.
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Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerle-

rinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulun-
durularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi
olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme
MADDE 47 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile

harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar
ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem
içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.
(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından

biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.
Puan Ders notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
40-49 FD 0,50
39 ve aşağısı FF 0,00
(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şunlar-

dır:
a) Başarılı notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğ-

rencilere verilir. Devam eden uzmanlık alan derslerine ve tez çalışmasına P notu verilir. Mezun
durumdaki öğrencilerin uzmanlık alan dersine ve tez çalışmasına ise S (Başarılı) notu verilir.

c) Başarısız notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.
(5) Eksik notu (I), aşağıda belirtilen durumlarda verilmektedir:
a) Hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için

gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere eksik notu (I) verilir. Öğrenci, bir dersten (I)
notu aldığı takdirde, notların Enstitüye teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini
tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu on beş gün sonra kendiliğinden
(FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu,
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki
kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
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b) Seminer dersini veya dönem projesini başarıyla tamamlayıp sunan öğrenciye eksik
notu (I) verilir. Öğrenci seminer veya dönem projesinin basılmış nüshasını Enstitüye teslim et-
tiğinde (I) notu, başarılı (S) notuna dönüşür. Belirlenen süre içerisinde seminerini veya dönem
projesini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin (I) notu, başarısız (U) notuna dönüşür. 

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine
getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan
öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu
gibi işlem görür.

Not ortalamaları
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının

hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir.
Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin
kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not
ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına
bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması,
öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalamasına
katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen ders-
lerden alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (transkript)
geçirilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 49 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzelt-
me istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı
başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavların-
dan sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyılın ders ekleme-bırakma
süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, her yıl lisansüstü eğitim için Enstitü tarafından ilan
edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sisteme girilir. Süresi içerisinde not girişi
yapılamaması durumunda, sürenin bitimini takip eden on gün içerisinde ana bilim/ana sanat
dalı kurulunun mazeret bildiren kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not girişi yapı-
labilir.

Ders tekrarı ve başarı notu
MADDE 50 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yıl-

sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz
derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslere tekrar açıldığı ilk yarıyılda kayıt ol-
mak zorundadır. 

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersleri tekrar açıldığı ilk yarıyılda alabilir
veya yerine danışmanları tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile eş
değerliği kabul edilen dersleri alabilir. Yarıyıl sonunda eş değerliği kabul edilen derslerden ba-
şarı sağlanması halinde, not çizelgesinde (transkript) yer alan başarısız not veya notların silin-
mesi için öğrencinin, en geç takip eden yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir.
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(4) Derslerini başarılı olarak tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan
mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisinin
ise genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrar alabilir veya ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca bu derslere eş değer kabul edilen
dersleri alabilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
MADDE 51 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri lisansüstü

programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniver-
site dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek
amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü prog-
ramını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve bu derslerden alınan notlar
lisansüstü Ağırlık Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabına dâhil edilmez. Ancak bilimsel ha-
zırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve
sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mev-
zuat hükümleri uygulanır.

(5) 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 Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık ders-
lerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
lisansüstü programa yönelik bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. 

(7) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır ve dersin geçme notu, alındığı prog-
ramın başarı kriterlerine göre değerlendirilir. Ancak, ders notları not çizelgesine başarılı (S)
veya başarısız (U) şeklinde işlenir ve ortalamaya katılmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 52 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü ders-
lere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemleri kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci
kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. 

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

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bir yarıyılda en çok iki ders alabi-
lirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine ta-
bidirler.
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(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derse katılma dışında öğrencilik haklarından

yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilirler.
(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alı-

nabilmesi için Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.
(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Cumhurbaşkanınca ilgili

program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve ba-
şarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencilerin kayıt yap-
tırdıkları lisansüstü programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin ya-
zılı talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla belirlenir.

(9) Özel öğrenci, tez çalışması yapamaz, sadece lisansüstü programlardan ders alabilir. 
(10) Özel öğrenci olmak, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı

vermez. 
(11) Özel öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrenciye dönem sonunda

başarı durumunu gösteren bir belge verilir.  
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 53 – (1) Enstitünün bir başka ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun enstitülerine bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış
ve aldığı derslerde başarılı olmuş bir öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurması ko-
şuluyla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir
başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili lisansüstü program için gerekli baş-
vuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, ana bilim/ana sanat dalı kuru-
lunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve Enstitünün internet
sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları
sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci,
ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş
hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin ana bi-
lim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı
yapılır:

a) Öğrencinin yatay geçişe başvurabilmesi için en erken birinci yarıyılın sonunda en
geç üçüncü yarıyılın başında olması gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterlik
koşulunun sağlanmış olması gerekir.

(7) Lisansüstü programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ders yükünü tamamlamış
olsalar bile, zorunlu derslerini almamış iseler bu dersler aldırılır. Ayrıca danışman ve ana bilim
dalı önerisiyle ilave en fazla iki ders aldırılabilir.   

Misafir öğrenci kabulü 
MADDE 54 – (1) Enstitüden misafir statüsünde ders almak isteyen öğrenciler; kayıtlı

olduğu üniversitenin enstitüsü aracılığı ile başvuru yapabilir. Öğrencinin bu talebi Enstitü Yö-
netim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve ilgili ana bilim dalına bilgi verilir. 
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(2) Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında baş-
vurusunu yenilemelidir. 

(3) Misafir öğrenci tez çalışması yapamaz. 
(4) Misafir öğrenci olmak, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı

vermez. 
(5)  Misafir öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Dönem sonunda Enstitüye

öğrencinin başarı durumunu gösteren bilgi, ayrıca talep edilmesi durumunda öğrenciye de belge
verilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların

listesi ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi kesinleşir ve Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtirazlar ilgili ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığına yapılır ve bu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir.
İtiraz süresi sonunda listeler, üç iş günü içinde tekrar Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte Enstitünün internet
sayfasında tekrar ilan edilir.

(2) Kesin kayıt, ilanda belirtilen şartlar dâhilinde, Enstitünün istediği belgeler ile birlikte
süresi içerisinde Enstitüye bizzat kendisi veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya
noter ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini Enstitüye teslim
eder. Kayıtlar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda yapılabilir. 

(3) Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan asıl adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek
listedeki adaylar ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte ya da tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri öden-
mez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme
MADDE 56 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğ-

retimin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi yükümlülükleri olan öğrenciler, Senato ta-
rafından belirlenen süre içerisinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilerler.
Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri
Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya
tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumda geçen süreler öğrenim
süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona
erer. Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla yeniden danışman ata-
nır.

Kayıt dondurma
MADDE 57 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı ku-

rulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir.
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(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla
dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğrenim
ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.
(5) İzin süresi sonunda kaydını yenilemeyenlerin ilişiği kesilir.
(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde

bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-
maz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 58 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

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

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda ka-
yıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve
öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyıla ilişkin ödedikleri öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme
MADDE 59 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belir-

tilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri

belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu

tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir
ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne
başvurur. Enstitü Müdürlüğünün uygun görmesi üzerine kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan
öğrenci katkı payları iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara
bildirilir.

Ders saydırma/intibak
MADDE 60 – (1) Öğrencilerin muafiyet işlemleri ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının

görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(2) Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içinde

öğrencisi oldukları ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına başvurmaları gerekir.
(3) Kredisiz dersin saydırılması durumunda üst döneme intibak yapılmaz. 
(4) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayıl-

maz.
(5) Ders içeriğinin, eş değer sayılması istenen ders ile en az %80 oranında (dersin haf-

talık ders planı baz alınarak) benzer olduğu, ders sorumlusunun görüşü dikkate alınarak ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
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(6) Ders eş değerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (ulusal ve AKTS kredisi)
ve içeriği dikkate alınır. Eş değer sayılacak dersin ulusal ve AKTS kredisinin öğrencinin prog-
ramındaki dersin kredisiyle aynı ya da daha fazla olması gerekir. Ders adının eş değer sayılacak
ders ile birebir aynı olması gerekmez.

(7) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 47 nci maddede belirlenen harf not-
larından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu
veya karşılığı olması gerekir.

(8) Muaf olunması talep edilen dersin başarı notu, harf notu olarak değil de yeterli, ba-
şarılı ve benzeri şeklinde belirtilmişse ve bu derse karşılık bir harf notu verilmesi gerekiyorsa,
transkriptte ilgili dersin başarı notu CC olarak işlenir.

(9) Seminer dersinden muafiyet talep edilemez.
(10) Muafiyetle ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Enstitü Yönetim

Kurulu yetkilidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar
MADDE 61 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yö-
netim Kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı
kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eş değer düzeyde olup bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin
MADDE 62 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler disiplin konularında,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan
öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir ve bu öğrenci Üniversitenin lisansüstü programlarına yeni-
den başvuramaz. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 7/9/2020 tarihli ve 31237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis

7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. 
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM KİMYASALSIZ OFSET BASKI KALIBI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem kimyasalsız ofset baskı kalıbının teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 15/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları daha sonra açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 8164/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak İli Karaman Belediye Başkanlığından: 

Zonguldak Merkez Karaman Beldesi Yayyeri Mevkii Tapu-Kadastro’da Pafta:F27B15A3D/2A, 

Ada:105, Parsel:220 noda yer alan 945,22 m² alanlı taşınmaz üzerine 24 ADET MESKEN 

BULUNAN 1 BLOK 24 adet bağımsız bölümün kat karşılığı yapılması/yaptırılması işinin 

16/09/2021 tarihine isabet eden perşembe günü saat 15:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihalesi 

yapılacaktır. 

• İşin tahmini bedeli 7.390.000,00.-TL 'nin (otuzikimilyonbeşyüzotozbeşbin Türk Lirası) 

geçici teminat tutarı asgari 221.700,00.- TL’dir. 

• İhale üzerine kalan yüklenici, 2. ve 3. Katlarda bulunan 13-14-15-16-17-18-19 Bağımsız 

bölümler olmak üzere 7 adet bağımsız bölümü idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 

50.000,00 -TL (ellibintürklirası)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış 

zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf 

aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, 

2) Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
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6) Karaman Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Ziraat Bankası Zonguldak İli 

Karaman Şubesindeki TR66 0010 0013 1308 7956 75002 nolu hesabına veya Belediye veznesine 

nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Karaman Belediye Başkanlığına 

hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve 

teyit yazılı) 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi, 

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı, 

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin 

aslı, 

12) Yer görme belgesi, 

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler, 

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu, 

16) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, 

belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.KARAMAN.bel.tr 

internet adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup, bedeli 250,00.-TL (ikiyüzellitürklirası)’dır. 

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna 

uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Son başvuru tarih ve saati: 16/9/2021 Perşembe günü saat 14.30’a kadar istekliler 

tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan 

müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir. 

İlan olunur. 8154/1-1 
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PALETLİ DOZER ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2021/489400 

1) İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 

Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 

2) İhale Konusu Malın; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Paletli Dozer 

b) Teslim Edileceği Yer : ÇLİ Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE Ambarı, 

c) Teslim Tarihi : İstekliler 27.12.2021 tarihine kadar teslimat yapacaklardır. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 

Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu) 

4) İhale Tarih ve Saati : 23/09/2021 14:30 

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : 

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 

karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 

satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 

Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 

suretiyle bulunan 05/01/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

75 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 

Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 

adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 8137/1-1 
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MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Mekanize Sistem Yedekleri Temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan   Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası     : 2021/520002 
Dosya No     : 2144048 
1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

 Bağlık cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090   
                                                         ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mekanize Sistem Yedekleri,18 kalem 

b) Teslim yeri :Yerli istekliler için: İhtiyaç birimi Müesseselerin iş 
sahalarıdır. 
Yabancı istekliler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB 
limanı veya C+F Türkiye limanı. 

c) Teslim tarihi  :Sözleşme tarihinden itibaren 75 takvim günü içinde 
teslimat yapılacaktır. 

3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 18.10/2021 Pazartesi saat 1500 
c) Dosya no : 2144048 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
1) Hidrolik ayak silindirlerinin EN 1804-2+A1 standardında test edildiği ve taşıma 

yüküne uygun olduğu belirtilen akredite kuruluştan alınmış test sertifikası teslimatla birlikte 
verilecektir. 

2) Hidrolik silindir borularının kimyasal ve fiziksel özelliklerini gösterir belge teslimatla 
birlikte verilecektir.  
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi  

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5 -Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 9. ve 11. kalem malzemeler birbirleri ile eş 
çalışmakta olup, eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif 
verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı 
için birim fiyat teklif verilecektir. 

6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 
Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. 

7 - Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine 
%15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak 
girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından 
yararlanamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  % 15 (on beş) oranında 
fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 
teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 18/10/2021 Pazartesi saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

10- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin DAP teklif fiyatları ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan 
teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kurlarına göre Euro’ya çevrilerek 
değerlendirme yapılacaktır. 

11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 8126/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı  : Santrifüj pompa alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2021 / 521015 

Dosya no  : 2126469 

1- İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Santrifüj pompa temini - 5 kalem 

b) Teslim yeri  : İhtiyaç birimi ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 gündür.  

3- İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddes

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27/09/2021 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. İstekliler ekli soru formunu eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Soru 

formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca cevaplandırılacaktır. 

4.2.2. Halat ve vincin TSE uygunluk belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.  

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 27/09/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8131/1-1 
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SONDAJ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

İKN: 2021/2142049 

1-İdarenin  

a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. 

Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 

c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı : SONDAJ MAKİNASI(1 KALEM-12 ADET)

b) Teslim yeri Yerli Yükleniciler için: TTK Müesseseleri iş sahaları. 

Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren 180 gün içinde teslimat 

yapılacaktır. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 11/10/2021 Pazartesi saat 1500 

c) Dosya no : 2142049 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi  

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

- Teklifle birlikte verilecek belgeler; 

Firmalar teklifleri ile birlikte (idari şartname 7.3 maddesine uygun olarak); 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim 

edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli 

olan Akredite kuruluşça verilmiş belgelerini (Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin 

herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Sertifikayı düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş, sertifikanın 

ihale tarihi itibariyle geçerli olduğunun belirtildiği ek bir belge teklifle birlikte sunulmalıdır.) 

b) Uygunluk Beyanını (2014/34/AT ye düzenlenmiş Declaration of conformity) 

vereceklerdir. 

5 -Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. 
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7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır.Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 11/10/2020 Pazartesi saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

10- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 

göre yabancı isteklilerin C+F teklif fiyatlarına boşaltma limanındaki boşaltma masrafı, varsa 

gümrük vergisi ve gümrükleme masrafları, boşaltma limanından işyeri ambarına kadar olan 

nakliye masrafı, sigorta ücreti, vesaik mukabili ödeme masrafları yaklaşık olarak ilave edilerek 

hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 

Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale 

açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kurlarına göre Euro’ya çevrilerek değerlendirme 

yapılacaktır. 

11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 8127/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1-Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet 

ERTEM’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.11.2020 gün ve 2020/K-8572/321 sayılı kararı ile “6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

23.06.2021 tarihinde başlanmış olup, 23.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 

2-Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Rahmi Mustafa 

PİRİLİ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 15.09.2020 gün ve 2020/04 sayılı kararı ile “Yeminli 

Sıfatının Kaldırılması” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 17.04.2021 tarihinde başlanmıştır.  

3-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsmet 

BELİKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 07.05.2020 gün, 2020/2632-2843 ve 2020/2631-2842 

sayılı kararları ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile “12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 

kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 15.12.2020 tarihinde başlanmış olup, 16.06.2022 

tarihinde son bulacaktır. 

4-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Şevki Atilla 

ÇAKA’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.12.2020 gün, 2020/K-8613/362, 2020/K-8614/363 sayılı 

kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 06.07.2021 tarihinde başlanmış olup, 07.07.2022 tarihinde son bulacaktır. 

5-Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Ali Uğur POYRAZ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.12.2020 gün ve 2020/K-8601/350 

sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 09.07.2021 tarihinde başlanmış olup, 09.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

6-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Osman 

ŞAHİNTAĞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 06.01.2021 gün ve 2021/49-65-06 sayılı kararı ile “6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 14.07.2021 tarihinde başlanmış olup, ceza 

14.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

7-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Erdal ÖZGÜR’e Oda Disiplin Kurulu’nun 18.06.2020 gün ve 2020/2665-2876 sayılı 

kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 17.07.2021 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 17.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

8-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Galip Raci ÖZTUNA’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-

8491/240 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 03.07.2021 tarihinde başlanmış olup, 03.07.2022 tarihinde son bulacaktır. 

9-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cezmi 

DANDIR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 2020/K-8454/203 sayılı kararı ile “6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

29.06.2021 tarihinde başlanmış olup, 29.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 
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10-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Erdoğan Sami OFLAZ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 2020/K-
8461/210 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 26.06.2021 tarihinde başlanmış olup, 26.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 

11-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Eser SEVİNÇ’e 
Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.02.2021 gün, 2020/K-8691/440 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.08.2021 
tarihinde başlanmış olup, 07.08.2022 tarihinde son bulacaktır. 

12-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Osman YILDIRAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2021 gün ve 2021/08 sayılı kararı 
ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 27.07.2021 tarihinde başlanmıştır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


