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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğre-
tim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar. Lisansüstü eğitim “yüksek lisans”, “doktora” ve sanat dallarında gerçekleşti-
rilen “sanatta yeterlik” programlarından oluşur.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlar ve kısaltmalar;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı),
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c) DYS: Doktora yeterlik sınavını,
ç) EABD: Enstitü anabilim dallarını,
d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıklarını,
e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
f) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
g) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
ğ) İlgili enstitü kurulu: Çankaya Üniversitesi enstitü kurullarını,
h) İlgili yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,
ı) İYS: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İngilizce Yeterlik Sınavını,
i) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
j) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖİM: Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
l) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarını,
m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
n) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için iki yılı (dört yarıyılı), doktora programları için dört yılı (sekiz yarıyılı),
o) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
p) TİK: Doktora tez izleme komitesi,
r) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) HSM: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünü,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili genel ola-
rak İngilizcedir. Bununla birlikte bazı programlarda Türkçedir.  Ancak İngilizce olan program-
larda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zo-
rundadır. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kul-
lanılabilir. İngilizce lisansüstü programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adaylar; İngi-
lizce dil yeterlikleri İYS ile tespit edilir.

(3) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup İngilizce eğitim veren bir yük-
seköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(4) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik
süresi, Türkçe lisansüstü programlar haricinde, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır.
Lisansüstü programa başvurulan tarihte dil sınavı puanının geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
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Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde

tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi ve ek

eğitim öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine dâhil değildir.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre programın süresine dâhil değildir.

(5) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresi ve ek eğitim öğretim

süresine dâhil değildir.

(6) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresi ve ek eğitim öğretim sü-

resine dâhildir.

(7) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki

programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan

derslerine karşılık gelen yarıyıllar da sayılır.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,

her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim öğ-

retime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları ÖİM koordinasyo-

nunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, EABDB tarafından belirlenerek

ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterle-

rine ilişkin düzenlemeler ise EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora program-

larını kapsar.

(2) Bir lisansüstü programı EABD tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun öne-

risi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-

dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler; EABD

tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-

liklere intibak ilkeleri; EABD tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulu tarafından uygun bu-

lunduğu takdirde Senato’ya sunulur ve burada karara bağlanır.
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Uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurum-

larıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçeve-

sinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini programa kayıtlı öğrenciler gibi yerine

getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin daha sonra programa kaydolabilmeleri

için, programa kabul için gerekli bütün koşulları sağlamış olmaları gerekir.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini

arttırmak isteyenler, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz.

(3) Özel öğrencilerden daha sonra lisansüstü programa kabul edilenlerin, özel öğrenci

statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri, başarılı oldukları

derslerden en çok üçü, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders

yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tara-

fından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek

lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvura-

cakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla

ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-

bulünde, ALES notu getirme şartı aranmamaktadır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendir-

mede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50’den az olamaz.

(2) Türkçe olan yüksek lisans programlar hariç lisansüstü programlara başvuru için

adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen

uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. İngilizce dil yeterliklerini belgeleyemeyen

adaylar için İngilizce yüksek lisans programlarında İngilizce dil yeterliği, HSM’nin yapacağı

İYS ile tespit edilir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son baş-

vuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tari-

hinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.
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(4) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri li-

sansüstü programlar için İYS, ALES ve benzeri başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye

önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili

enstitünün ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(5) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.

(6) Lisansüstü programlara başvuran adayların EABD tarafından belirlenen ve ilan edi-

len tüm koşulları sağlaması gerekir.

(7) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-

nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye

kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olan-

ların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan

diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda

olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan ya-

rarlanamazlar.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına lisans öğrenimini tamamlamış adaylar

başvurabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış adaylar başvu-

rabilir.

(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek

yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’nin ilan ettiği

ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine EABD tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri

eşdeğer uluslararası sınav puanı; EABD tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda

ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sı-

nav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından

sözkonusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava gir-

diği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü

programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde ge-

çerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının

yanı sıra EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel

değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapı-

labilir.

(13) Öğrencilerin kabulü, EABD önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır. İlk defa açılacak programların açılması ve açılacak programlara kabul edilecek en az

öğrenci sayısının saptanması EABDB’nin talebi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı

ile Mütevelli Heyetin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma

MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı veya farklı EABD’deki lisansüstü programları

arasında geçişler, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders

saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma koşulları Enstitü

Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir lisansüstü programla ilişkisi kesilen öğrencinin aynı veya başka bir programa

bir akademik yıl geçmeden önce başvurması halinde geçmiş dönemlerde aldığı ve AA, BA

veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri, başarılı olduğu derslerden en fazla üçü

yeni kaydolduğu program için saydırılabilir. Bir yılı geçtikten sonra yapılan başvurularda geç-

miş dönemlerde alınmış dersler yeni kayıt olunan programda saydırılamaz.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akade-

mik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğ-

rencinin başvurusu ve EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Öğ-

renci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda buluna-

maz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yüküm-

lüdür.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisanüstü programlara giriş şartlarını sağ-

layan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini

gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanır.

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış

adaylar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı

alanlarda almış adaylar,

c) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yüksek

lisans programı adayları,

ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine EABD tarafından belirlenen ve ön koşul derslerinden

oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili yönetim kurulu kararı ile uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir yıldır. Bu süre bu Yönet-

melikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel ha-

zırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında ya-

pılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans

derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine

geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans

ve/veya yükseklisans derslerinden oluşur. Bu dersler doktora programını tamamlamak için ge-

reken derslerin yerine geçemez.
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c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra

EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü veya doktora programı

kapsamındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile li-

sansüstü program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez. Bu sayı,

EABDB’nin gerekçeli önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

Programa ilk kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplo-

masına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-

meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-

fından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler

EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul

dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-

lamından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin

haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

(6) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci ilk ya-

rıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Bu gereğe uymayanlar öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar.
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(7) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olarak yürütüleceği

EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla saptanır. Seminer dersi/projesi ve tez

çalışması kredisiz derslerdendir.

Program dışı dersler

MADDE 18 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü progra-

mında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt

yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yap-

tırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-

rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği

yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-

ludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde

kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki ya-

rıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar

kayıt yaptırdıklarında, EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya

tez danışmanı değişir.

(6) Programa kayıtlı olup yarıyıl kaydını yaptırmayan öğrencilerin durumları izlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli bel-

gelerle başvurmak koşuluyla EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, Üni-

versitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda öğ-

rencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ayrıca

belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans,

doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği li-

sansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bil-

gisini belgelemesi veya İYS’de başarılı olması gerekir. Hukuk programlarına ancak diğer hukuk

programlarından yatay geçiş yapılabilir.
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(3) Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin baş-

laması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

(4) Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil olan üniversitelerden/üniversitelere

yapılacak öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dai-

resinde gerçekleştirilir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin

en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorunda-

dırlar. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim üyesince izlenir. Bir öğrencinin herhangi bir dersten

yarıyıl içindeki devamsızlığı, o dersin yarıyıl içindeki toplam süresinin yüzde otuzunu geçemez.

Geçmesi durumunda öğrenci dönem sonu sınavına alınmaz ve kendisine bu dersten NA notu

verilir.

(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri

çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-

ları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından

bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara

değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın

ilk ayı içinde ilan edilir.

(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından ge-

çerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafın-

dan, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje

çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

(2) Başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans ve

sanatta yeterlik öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması

gerekir.

b) Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programla-

rında sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 70 dir.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak

veya seçmeli derslere EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.
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(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarlana-

bilir veya EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Ancak tekrarlanacak derslerle

ilgili olarak EABDB tarafından enstitü müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu Katsayı Puan Aralığı

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 70-79

CC 2.00 60-69

DC 1.50 50-59

DD 1.00 45-49

FD 0.50 35-44

FF 0.00 0-34

(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,

herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden

itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,

(I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri

hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı

ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını

başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında “kabul” kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan

derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci sta-

tüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir.

c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sı-

navında başarılı bulunmayıp tezi hakkında “red” kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde

başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde

alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

d) (P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e) (EX) Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin

daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. EX notu ortalamaya ka-

tılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 23 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilan edilir. İlan edilen ders notlarına yalnızca maddî

hata bulunduğu gerekçesiyle ilan tarihini izleyen onbeş gün içinde itiraz edilebilir.  İtiraz baş-

vurusu, EABDB’ce görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca de-

ğerlendirilerek EABDB’ce karara bağlanır.
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(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca

belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde EABDB’ye dü-

zeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara bağlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardır.

b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC; doktora programlarında CB koşullu geçer

nottur.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında

CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak

değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda

almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak

seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan

dersler alınabilir.

e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa

olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde

öğrencinin aldığı toplam kredi tutarı alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde

edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması, öğrencinin lisanüstü programa kabul edilişinden itibaren

EABDB’ce belirlenen en az ders yükünü tamamlamak için almış olduğu derslerin tümü dikkate

alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır.

(3) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde genel not ortalamasını tuttura-

mayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün

içerisinde, ilgili enstitü kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olmadan (CC) ve (CB) notu

aldıkları derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeye-

cekleri ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programından ve sanatta yeterlik programlarından mezuniyet için ge-

nel not ortalamasının en az 2.70, doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması, Hu-

kuk Fakültesi için ise yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en

az 70, doktora programından mezuniyet için en az 80 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyıl Üniversitede geçirilmelidir.
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(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savun-

masını yaptığı ve başarılı olduğu,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu

için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata dü-

zeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olan-

lar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı

ve başarılı olduğu,

tarihtir.

Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır.

Etik hususlar

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde etik hususlara uyulmasına yö-

nelik esaslar, Senatonun önerileri doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili

enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir ve ilan edilerek duyurulur.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak

bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-

yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi

kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer dersi kap-

samında bir seminer ödevi/projesi hazırlar ve seminer dersinin alındığı yarıyıl sonunda bu

ödevi/projeyi sunar.

(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir.

Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenci, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun

kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü

dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                    1 Mart 2015 – Sayı : 29282



(4) En az ders yüküne ek olarak EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla

ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not

çizelgesinde belirtilir.

(5) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans

programında asgari süre ise üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde

başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için

kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere

tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Kredili dersler

ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar ta-

mamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için

EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için bir tez

konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Konu ve

danışman önerisi ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek

niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak EABD’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla

atanabilir.

(4) Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu

öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı

dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca ka-

rarlaştırılır ve ilgili yönetim kurulunca yürütülür.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir. Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından

itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirlenen süre içinde tamamlayan

öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Tez Yazım Kılavu-

zuna uygun biçimde İngilizce programlarda İngilizce veya programa göre Türkçe olarak yaz-

mak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunmasında başarılı olan

öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üye-

leri ile EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB’ye başvurur.

EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde be-

lirtilir.
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(4) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri

öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinden en az biri,

Üniversite içindeki başka bir EABD’nin veya başka bir üniversitenin öğretim üyesi/görevlisi

veya ilgili alanda en az yüksek lisans derecesine sahip bir uzman olmalıdır. Jürinin üç kişiden

oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,

“red” veya “düzeltme” kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından en geç ertesi gün ilgili ens-

titüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-

dan en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri ya-

parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da

savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez

konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına ge-

çebilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini

yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdi-

rilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu

durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Diğer koşullar da yerine getirilmek kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğ-

renciye “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin

izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylı adı ve varsa meslek unvanı da yazılır.

(10) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu ÖİM’ye

iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden az olmamak koşuluyla

en az on ders ile seminer/proje dersinden oluşur. Seminer/Proje dersi kredisiz olup başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi/pro-

jesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz

yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait

öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek

için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde danış-

manlık yapacak bir öğretim elemanını birinci yarıyılın kayıt döneminde belirler. Öğrencinin

alacağı derslerin saptanması ve kayıt işlemleri danışmanınca yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim

kurulu kararıyla, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç lisans dersi

alabilir.

(5) Öğrenci ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun

kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü

dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrenci, dönem projesine EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve

yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrenci-

sine “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek

yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandır-

maktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programında süre ve ders yükü

MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmibir krediden az olmamak üzere, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını

tamamlama süresi sekiz yarıyıldan az olamaz. Doktora programı için gerekli kredili dersleri

başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki

yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik

sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada be-

lirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar

tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, EABDB’nin önerisi ve ilgili yö-

netim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere

yeni süreler verilir.
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(3) Doktora programındaki öğrenciye birinci yarıyılın kayıt döneminde EABDB’nin

önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, doktora

derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danış-

manının da doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin planlanması

ve kayıt işlemleri tez danışmanınca yürütülür.

(4) Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu

öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı

dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca ka-

rarlaştırılır ve ilgili yönetim kurulunca yürütülür.

(5) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ka-

rarıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla üçü geçmeyen sayıda lisans ve yüksek lisans

dersleri alabilirler. Ancak alınan lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve doktora

kredisine sayılmaz.

(6) Öğrenciler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulu

kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden

lisansüstü dersleri alabilirler. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(7) En az ders yükünü tamamlayan ancak EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu

kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz

ancak not çizelgesinde belirtilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora

çalışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) DYS, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek

için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir.

(3) DYS’ler, EABDB tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan sürekli

görev yapacak beş kişilik “Doktora Yeterlik Komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-

mite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve uygulamak üzere sınav jürileri kurabilir.

(4) DYS, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Ko-

mitesi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başa-

rısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(5) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını en geç doktora programı ders-

lerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava

alınır.

(7) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış

ve başarısız olmuş sayılır.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok iki ders daha almasını isteyebilir. Prog-

rama devam için bu derslerde başarılı olmak gerekir.

(9) DYS’de başarısız olan öğrenciler tez önerisi savunmasına giremez.
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Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) DYS’de başarılı bulunan öğrenci için EABDB’nin önerisi ve ilgili

yönetim kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde TİK

oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD için-

den ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci danış-

man dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in ilk toplantısı, TİK’in atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.

(4) TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda

iki kez toplanır.

(5) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.

(6) Öğrenci, TİK toplantı tarihinden en az bir ay  önce kurul üyelerine yazılı bir rapor

sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak ça-

lışma planı belirtilir.

(7) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda EABDB’nin önerisi ve

ilgili yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Tez izleme komitesi oluşturulan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden

itibaren en geç altı ay içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi

ile ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü

olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci tez önerisi hak-

kında yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulü ya da reddi yolundaki

kararını salt çoğunlukla verir ve bu karar bir tutanakta işaretlenir. Bu karar EABDB tarafından

en geç ertesi gün enstitüye tutanakla birlikte bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçebilir. Bu durumda, yeni bir

tez izleme komitesi ve tez danışmanı atanması mümkündür. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez öne-

risi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri

içinde yılda 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 yarıyılda

yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından “Başa-

rılı” (S) veya “Başarısız” (U) olarak belirlenir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
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(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde

tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez (U) notu alan

öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.

(5) Doktora tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci,

elde ettiği sonuçları Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için

İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe

olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belir-

tilmiştir:

a) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EABDB’ye

başvurur. EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte, öğrenci tarafından jüri üye sayısından bir fazla

sayıda ve ciltlenmemiş olarak teslim edilmiş tezi ilgili enstitüye iletir.

b) Doktora tez jürisi EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri,

üyelerden üçü öğrencinin TİK’ten ve en az biri bir başka üniversiteden olmak üzere beş üyeden

oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olmaları gerekir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme”

kararı verir. Bu karar, EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı

jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-

dan en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri ya-

parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da

savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Tezi reddedilen veya

düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en fazla üç

kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne

teslim etmek zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri,

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin,

Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler

MADDE 41 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
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b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara ve-

rilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine

geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her

yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili

yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar, Rektör ve ilgili enstitü müdürü.

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü.

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi, ilgili enstitü müdürü.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 42 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite

öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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(2) Enstitü müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü görevlileri

hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu hususta, 21/8/1982 tarihli

ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim

Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Burs

MADDE 44 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri öğretim yılı başlamadan

önce Mütevelli Heyet tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt

yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

İzin

MADDE 47 – (1) İlgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik,

yurtdışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi

koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.

İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğ-

rencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona eren öğrenciler, aklanmış olduklarını belgelemeleri

halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim süresine ka-

tılmaz.

(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğ-

renciler için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.

(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili yönetim kurulu kararı ile

saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine

dahil edilir.

(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne

yapılır.

(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır.

Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra

yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa

dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler EABDB’ce

incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme ilgili yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal

yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Ancak hastalık nedeniyle izin almış

öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zo-

rundadırlar.
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Kayıt sildirme, süre aşımı ve ilişik kesilmesi

MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile baş-

vurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru ve

kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

(4) Durumları aşağıda işaretlenen öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilişkileri

kesilir:

a) Bilimsel hazırlık programında bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler,

b) Dil hazırlık sınıfında okuyup, bir yılın sonunda İngilizce yeterli puanı alamayan öğ-

renciler.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde enstitüye bu değişikliği bildirmemiş

veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gön-

derilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan lisansüstü programları

MADDE 50 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı

ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-

rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,

diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin

diğer hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 6/7/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) (I) notu; yarıyıl sonunda hastalık veya geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları
sağlayamayan öğrencilere verilir. Bütünleme sınavlarında (I)  notu kullanılamaz. (I) notu yarıyıl
sonu sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişinin son gününden itibaren üç iş günü içeri-
sinde notlandırılır. Aksi halde (I) notu otomatik olarak FF/U notuna dönüşür. Ancak hastalık
veya beklenmeyen durumlarda (I) notunun süresi, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yö-
netim kurulunun kararıyla bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az üç iş günü
öncesine kadar uzatılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten (NA), (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan öğrenciler, bu dersi verildiği
ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Ancak (W) notu alınan derslerin alınabilmesi için öğrencinin
1.80 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Bu dersler seçmeli veya sonradan prog-
ramdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine, okudukları bölüm başkanlığınca eş-
değerliği kabul edilen dersleri alırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOMİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2012 28418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2014 28937
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (JEMİKAM): Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, günümüzün en önemli bilim ve teknoloji alanlarından
birisi olan mikrobiyoloji ve yerbilimlerinin ortak araştırma alanlarını oluşturmak ve geliştiri-
lecek ürünlerin teknolojik ve endüstriyel kullanımına yönelik çalışmalarının yapılmasına kat-
kıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.
a) Jeotermal bölgelerdeki ve soğuk su kaynaklarındaki mikrobiyal çeşitliliğin belirlen-

mesi ve mineral oluşumundaki etkileşimlerinin ortaya konulması.
b) Su, toprak ve kaya birimlerinden mikroorganizma izolasyon optimum koşullarının

belirlenmesi, sınıflandırılması; yerel ve bölgesel suşların kültür koleksiyonlarının oluşturulması
ve elde edilen izolatların dünya standartlarına uygun kodlanarak arşiv oluşturulması.

c) Biyojeokimyasal döngülerde mikroorganizmaların etkilerinin ortaya konması ve eko-
nomik değerde minerallerin bulunmasında indikatör olarak değerlendirilmesi.

ç) Jeolojik malzemelerin içindeki elementlerin bitki gelişimine etkisi ve bitkilerin bün-
yesinde birikerek anomali oluşturması esaslarının araştırılarak; potansiyel maden oluşumlarının
belirlenmesi.

d) Mikrobiyal ürünlerin doğal nanometrik materyallerle etkileşimlerinin ortaya konul-
ması ve elde edilecek ürünlerin biyoteknoloji ve nanoteknoloji kullanım alanlarının belirlen-
mesi.

e) Biyomedikal uygulamalarda kullanılacak doğal malzemeler ile mikroorganizma et-
kileşiminin araştırılması.

f) Çevre kirliliğinin mikrobiyal yöntemlerle ıslahı ile ilgili konularda araştırma yapıl-
ması.
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g) Mikroorganizmaların jeoteknik ve inşaat uygulamalarında kullanım potansiyellerinin
araştırılması.

ğ) Faaliyet alanlarında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına
jeomikrobiyoloji konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programlarının düzenlen-
mesi, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalıştayların yapılması.

h) Faaliyet alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği oluşturulması,
araştırma ve uygulama projelerinin hazırlanması, bu projelere kaynak yaratılması, uygulanması
ve takibinin yapılması.

ı) Faaliyet alanlarında yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçların ilgili kişi ve
kuruluşlara duyurulması, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongrelerin
düzenlenmesi ile arşiv ve/veya veri tabanı oluşturulması.

i) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak jeomikrobiyoloji konularına dayalı bilimsel yön-
temlerin geliştirilmesi ve bunların uygulamaya aktarımının sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda proje ve yayın yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev
yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir
Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde
kendiliğinden sona erer. Müdür, yardımcısına belirli yetki ve görevler verebilir. Görevi başında
bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çer-

çevesinde Merkezi yönetmek.
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş-

birliği sağlamak.
d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje

yürütücülerini belirleyerek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler Mer-

kezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı
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aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler ye-
niden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görev-
lendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim
Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile
karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak.
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve

çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-

çici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle ilgili Mü-
dürün önerilerini değerlendirerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belir-
lemek.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek
ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.
Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör
Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü

Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştır-

maları Enstitüsünün amaçlarına, 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, 14 üncü ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Enstitüde yer alan idarî birimleri,
b) Çalışma grupları: Enstitünün çalışmalarına destek amacıyla kurulan çalışma grupla-

rını,
c) Enstitü: Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünü,
ç) Enstitü Kurulu: Enstitünün Kurulunu,
d) Müdür: Enstitünün Müdürünü,
e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Enstitünün Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Amacı ve Faaliyet Alanları

Enstitünün amacı
MADDE 5 – (1) Enstitünün amacı; Romanlarla ilgili dil, tarih, siyasi, sosyal, demografik,

ekonomik, kültürel ve benzeri açılardan bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılan
çalışmaları ve bunların sonuçlarını yayımlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaş-
maktır.

Enstitünün faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye ve dünyada çok dağınık bir coğrafyada değişik adlarla anılan Romanlar hak-

kında tarihî, edebî, siyasî, sosyal, demografik, kültürel, ekonomik ve benzeri bilimsel araştırma,
inceleme ve yayın yapmak,  yapılan çalışma ve yayınları takip etmek, gerekli bilgi ve kaynak-
ları arşivlemek.
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b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki akademik, resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak,
bilgi, malzeme ve araştırmacı değişimi sağlamak, ortak bilimsel toplantılar düzenlemek, Ro-
manlarla ilgili ansiklopedi, edebiyat tarihi, sanat, dil, din, halk bilimi ve benzeri konularla si-
yasal ve ekonomik sorunlar hakkında ortak yayınlar yapmak.

c) Romanlara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü bilimsel ve kültürel ça-
lışmalara iştirak etmek, bu tür çalışmaları teşvik ve koordine etmek, bu amaçla ulusal ve ulus-
lararası resmî kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek, bu kuruluşlarla iş bir-
liğinde bulunmak, ortak faaliyet ve projeler yürütmek.

ç) Romanlar ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar yapmak.
d) Romanlar ile ilgili çalışma alanlarında sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke

düzeyinde, gerektiğinde ülkeler arası düzeyde ortaklık sağlanması, veri kayıt sistemi kurulması,
izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hizmetler vermek.

e) Romanlar ile ilgili siyasî, sosyal, demografik, tarihî, ekonomik, kültürel, eğitim-öğ-
retim ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, semi-
ner ve eğitim toplantıları düzenlemek.

f) Lisansüstü öğretim yapmak, bu öğretim faaliyetlerine Türkiye ve Balkan ülkelerinden
araştırmacıların katılımını sağlamak, iş birliği içinde bulunulan Balkan üniversitelerine yüksek
lisans ve doktora öğrencisi göndermek, araştırmacı yetiştirmek.

g) Roman dili ile ilgili kurslar açmak ve yayınlar yapmak.
ğ) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enstitünün Organları ve Görevleri

Enstitünün organları
MADDE 7 – (1) Enstitünün organları şunlardır:
a) Müdür
b) Enstitü Kurulu
c) Yönetim Kurulu
Müdür, müdür yardımcıları ve bunların görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.
(2) Müdür, Üniversitede görevli aylıklı öğretim elemanları arasından iki müdür yar-

dımcısı görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve süresi biten müdür yar-
dımcısı tekrar atanabilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi so-
na erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman Müdür tarafından belirlenen yardımcısı
vekâlet eder.

(4) Müdürün herhangi bir sebeple görevinden ayrılması veya altı aydan fazla bir süre
görevi başında bulunamayacağı durumlarda yeni Müdür atanır.

(5) Müdür; Enstitünün ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanıl-
masında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere
gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faali-
yetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin ya-
pılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci de-
recede sorumludur.

(6) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Enstitüyü temsil etmek ve Enstitünün idarî işlerini yürütmek.
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b) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve
Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hak-
kında Rektöre rapor vermek.

ç) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak.

d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.

e) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Ensti-

tüdeki anabilim dallarının başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Müdür,

gerekli gördüğü hâllerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır.
(3) Enstitü Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları planlamak, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
c) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Müdür tarafından Üniversitenin öğretim üyelerinden gösterilecek altı aday arasından Enstitü
Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün
çağrısı üzerine toplanır.

(2) Yönetim Kurulu, idarî faaliyetlerinde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki
görevleri yapar:

a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım
etmek.

b) Enstitünün plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
d) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini

belirlemek.
e) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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PAZAR ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Mart 2015 

PAZAR 
Sayı : 29282 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/997 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nebu ve Fatma oğlu 1989 D.lu Mimic/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MAHMUT NARI, Muhammed ve Lityum oğlu 1992 Mimic/SURİYE Nüf. 

Kayıtlı olan ŞADİ MUHAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2014/997 esas, 2014/1502 karar sayılı ilamı ile sanıkların 1'er 

yıl 10'ar gün hapis ve 100'er TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 

ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 823 

————— 
Esas No : 2014/992 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Taha ve Mutia oğlu 1968 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED AHMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 25/12/2014 tarih ve 2014/992 esas, 2014/1459 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 824 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1870 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hourı ve Amouna oğlu 1970 D.lu 

Aleppo/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan YASEİN ALHUSSEIN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2013/1870 esas, 2014/1340 karar 

sayılı ilamı ile sanın 1 yıl 3 ay hapis ve 100,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı 

TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 831 

————— 
Esas No : 2014/476 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Delel oğlu 1995 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan KOTEBA HACI hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/476 esas, 2015/55 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 832 

————— 
Esas No : 2014/482 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulselam ve Saliha oğlu 1994 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan AHMED GAZEL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/482 esas, 2015/58 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 833 

————— 
Esas No : 2014/480 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Meryem oğlu 1956 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/480 esas, 2015/57 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 834 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/484 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Semira oğlu 1980 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan CUMA BİLAL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/484 esas, 2015/59 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 835 

————— 
Esas No : 2014/486 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Mecide oğlu 1987 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan LVEY HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/486 esas, 2015/60 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 5 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına verilen hapis cezasının 

ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 836 

————— 
Esas No : 2014/478 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet Hacı Muhammed ve Fatma oğlu 1943 

D.lu Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan HASAN HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/478 esas, 2015/56 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 837 

————— 
Esas No : 2014/933 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Zeynep oğlu 1976 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan ALİ KADİR, Abdulhamit ve Mine oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan ADİL TETTEYN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2014/933 esas, 2014/1329 karar sayılı ilamı 

ile sanıkların neticeten 5'er ay hapis 80,00'er TL. Adli para cezası ile cezalandırılmalarına verilen 

hapis cezalarının ertelenmesine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 

54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 838 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3104 Ada 6 Parsel sayılı ve 3.623,52 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi  

Tahmin Edilen Bedel  : 2.717.640,00.-TL 

Geçici Teminat %3  : 81.529,20.-TL 

S. 

No İlçesi Mahallesi 

Ada-Parsel 

No 

Toplam 

m2 

Belediye 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

1 Yıldırım Millet 3104-6 3.623,52 m2 Tam Arsa 

2. “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi   

Tahmin Edilen Bedel  : 5.042.768,00.-TL 

Geçici Teminat %3  : 151.283,10.-TL 

S. 

No İlçesi Mahallesi 

Ada-Parsel 

No 

Toplam 

m2 

Belediye 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

1 Osmangazi Alaşar 4491-49 6.303,46 M2 Tam Arsa 

2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 10.03.2015 Salı günü saat 15.00’de ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği 

gibi 100,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

 

İstenen Evraklar 

Şirketler Şahıslar 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Sirküleri 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil ise Vekaletname 

3 

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 

Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 

Sirküleri 

3 

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 

Tasdikli İmza Sirküleri 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 
Nüfus Cüzdan Sureti. (T.C. Kimlik 

Numaralı) 

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz  5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 

Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
8 

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 

Borcu Yoktur Belgesi 

İstenen belgelerin ihale günü 14:30’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 

Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 1646/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların ana bilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversiteler arası kurulca eşdeğerliliğinin 

yapmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ     

Bölüm  Anabilim Dalı  Ünvanı  Derece  Adet 

Met. ve Mal. Müh Malzeme Profesör 1 1 

Çevre Müh. Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 

Çevre Müh. Çevre Bilimleri Profesör 1 1 

 Çevre Bilimleri Doçent 3 1 

Jeofizik Müh. Uygulamalı Jeofizik Doçent 3 1 

Elektrik Müh. Elektrik Tesisleri Doçent 3 2 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 

Fizik Yük. En. Plaz. Fiziği Profesör 1 1 

Felsefe  Doçent 3 2 

Biyoloji Biyoteknoloji Doçent 3 1 

Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 3 1 

İKTİSADİ VE İDARE BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Çal. Ekon. End. İlşk. Sosyal Politika Profesör 1 1 

İşletme Yönetim ve organizasyon Doçent 3 1 

Siy. Bil. Kamu Yön. Yönetim Bilimleri Doçent 3 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 3 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Halkla İlişk. Tan. Halkla İlişkiler Profesör 1 1 

 1637/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


