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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programları eğitim-öğretimi ile bunların gerektir-
diği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,



e) Ders yarıyıl kredi değeri: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

f) Enstitü: Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

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

ı) Koordinatör: Enstitüye bağlı programların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ge-
rektiğinde anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan öğretim üyesini,

i) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini,
l) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
o) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci-

lerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim
üyesini,

ö) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerdeki programlara alınacak öğrenci sayıları

ile yabancı dil dâhil programa başvuru ve kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalının öne-
risi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra Üniversitece ilan
edilir.

Programlara başvuru ve kayıtla ilgili esaslar
MADDE 6 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek ve

istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuruya
ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-
vurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ensti-
tülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği
takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Mezun durumda olan/olabilecek adayların
başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar
Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci ka-
bul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alınabilir. 

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak ko-
şuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle
doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az
3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puan-
dan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans de-
recesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Hazırlık sınıfları
hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. ALES pua-
nının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato ta-
rafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul
edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.
Sanat tasarım fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenil-
diği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-
rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili
bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik prog-
ramlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/port-
folyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini
belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından
belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararı ile yükseltilebilir. Sanat tasarım fakültesinin enstitülerdeki anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Üniversiteye kayıt için bu maddede yer alan şartlar ile Senato tarafından belirlenen
diğer şartların yerine getirilmesi ve öğretim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Yükseköğretim Kurulu ka-
rarı doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato
tarafından belirlenir. 

(5) Üniversite öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan her yarıyıl
başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Belgeleri eksik olanların ve belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidermeyenlerin
veya sahte belgelerle başvuranların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir. 

Dil yeterliği
MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran aday-

lar; İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve
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zamanda, yabancı diller bölümü veya Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak
İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış olan adaylar ile Yük-
seköğretim Kurulu ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların bi-
rinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenlerden İngilizce yeterliği aranmaz.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna göre, 100 tam not üzerinden en az 60 olmak üzere anabilim
dalı başkanlıklarınca belirlenen puanı alanlar İngilizce programlara başvurabilirler.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan adaylar İngilizce hazırlık
programına katılabilirler.

(4) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da
Türkçe’den yeterlik durumu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılacak sınavla değerlendirilir.

Başarı değerlendirme
MADDE 8 – (1) İngilizce yeterlik sınavı, mülâkat ve değerlendirmeler ile ilgili işlemler

anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, ALES puanı ile ya-
pılan sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Tezli programlarda başarı notunun
oluşmasında, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı
%50’den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Tezsiz programlarda ALES dı-
şındaki değerlendirme ölçütleri esas alınarak başarı notu belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret

önerilerini, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda, ilgili enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heye-
tinin kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda
varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim üc-
retleri iade edilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslara ilişkin hususlar bu Yönet-
melik hükümlerine göre yapılır.

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

Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla ya-
tay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat da-
lının olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir
ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
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(2) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına
sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Üniversitede
girmesi ve başarılı olması şarttır.

Yüksek lisans programı ile doktora programı arasında geçiş
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler isterlerse doktora

programına geçebilir. Doktora programına geçilebilmesi için tezli yüksek lisans programında
alınması gereken derslerin tümünün, tezsiz yüksek lisans programında ise en az % 70’inin alın-
mış olması, 4,00 üzerinden en az 3,50 genel not ortalaması ile doktora programına lisans de-
recesiyle kabul için belirlenmiş olan asgari şartların yerine getirilmesi gerekir. Yüksek lisans
programında geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır. Yüksek lisans programında
alınan derslerden hangilerinin doktora programında sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora
programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilirler. Yüksek lisans programına geçe-
bilmek için not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Doktora programında
alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

(3) Yapılan başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisans-
üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci sta-
tüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Başka
üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğren-
cilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğ-
retim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kuru-
lunca karara bağlanır.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez. Programa öğrenci olarak kabul edildikten sonra aldıkları
derslerin hangilerinden muaf olacakları ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Kredi transferi
MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğ-

retim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile
ilgili olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kuru-
lunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslere ilişkin
not dönüştürme işlemi ilgili anabilim ya da anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde derslere yazılmak ve o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zo-
rundadır.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim
tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Danışman
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışma-

nı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir.
Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve
öğrenim durumunu sürekli izlemekle ve öğrenciyi yönlendirmekle yükümlüdür.
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Öğretim ücreti
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin ya-
rıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 18 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on

dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere sınav günleri dâhil değildir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-

rine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme 
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, se-
miner ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından ka-
rarlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunca belirlenir. 

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

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

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

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

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

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

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

(7) Programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıla ilişkin değişikliklerle, açılacak
veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulu kararı uygulanır.

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersleri
MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli

dersler, öğrencinin ilgili alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman onayıyla belirle-
nir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önşart
dersi denir.
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Ders ve uygulamalara devam
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında ders ve uygulamalara devam zorunludur.

Derse % 30 oranından fazla devamsızlık yapan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sa-
yılır ve IA notu verilir.

Kredi yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin,

bir yarıyıldaki kredi yükü en az altıdır. Asgari kredi yükünün altına danışman onayı ile öğrenim
süresi boyunca en çok iki yarıyıl inebilir. 

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini,

danışmanların onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.
(2) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 3,00’ın

altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile
geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

(3) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri ekleme-bırakma süresi içinde yapılır. Öğrenciler
bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir.
Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

(4) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir.
Bu durumda yarıyıl öğretim ücreti iade edilmez. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki
kez derslerden çekilebilir.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde be-

lirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri
çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Seviye
tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabi-
leceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru ban-
kasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik
ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturul-
ması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrul-
tusunda yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da ya-
pılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz
önünde bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final sınav
hakkı tanınır. Final sınavları ilgili yarıyılın sonunda açılır. Ara sınavı ya da final sınavına ma-
zereti nedeni ile katılamayan öğrencilere mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
uygun görülmesi durumunda mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl içi çalışmalarının
ağırlığı ile yarıyıl sonu sınavının ağırlığının her biri % 40’tan az % 60’tan fazla olamaz. Öğretim
elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını
öğrencilere yarıyıl başında duyurur.

(3) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakı bir hafta
içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakı iki
yıl süre ile saklanır.

Maddi hata
MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle

itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından ilgili enstitü mü-
dürlüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü
içinde yapılması gerekir. Öğretim elemanının düzeltilmesi istenen maddi hata ile ilgili gerekçeli
açıklamasını ve dokümanları enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Başvurular, ilgili ens-
titü yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere
yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak
inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci
itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.
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Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenciye o sınavda sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
a) Başarı notu Ağırlık katsayısı

A+ 4,00
A 3,75
B+ 3,50
B 3,00
C+ 2,50
C 2,00
F 0,00
IA 0,00

b) Ayrıca not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan I, NP ve not belgesinde
görünen S, U, IA, R ve W harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda belirtil-
miştir:

1) I: Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine ge-
tirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren
iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla verilecek en
fazla iki hafta daha uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen I notu,
F notuna dönüşür.

2) S: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarılı olunduğunu gösterir.
3) U: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.
4) IA: Öğrencinin devamsız olduğunu gösterir.
5) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
6) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.
7) NC: Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz

olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara
S, başarısız olanlara F verilir.

8) CO: Henüz tamamlanmamış, devam eden tezlere verildiğini gösterir.
9) EL: Öğrencinin öngörülemeyen nedenlerden dolayı yarıyıl içinde izinli sayıldığını

gösterir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur.
(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten

alınan başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm ders-
lerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alı-
nan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin
AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü
rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 kredi ve 60 AKTS’den

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2016 – Sayı : 29888



az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere top-
lam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren
her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir. 

Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Programı en az tamamlama süresi üç yarıyıldır.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin
danışmanı ile beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile uygulamaya konulur. 

(2) Tez danışmanı Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirle-
nen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumun-
dan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışında en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

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

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

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

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

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

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm

dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üze-
rinden en az 3,00 olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı
olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim
kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı
öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer
programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, proje dersinin alındığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip, doktora derece-
sine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl-
dır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan ve genel

not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek, tezsiz yüksek lisans programın-
daki toplam kredinin % 60’ını tamamlamış olmak ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not or-
talamasına sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabi-
lirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı
ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda geçirilen
süre tezli programda geçirilmiş sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

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

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programını bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili derslerini
ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlamayanlara, doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını ilgili ens-
titüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 

(2) Tez danışmanı Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip Üniversitenin öğretim
üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
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yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile

doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kere yeterlik sınavına girer. 

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafın-
dan düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite içinden olmak
üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı ko-
nusunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanma-
sında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-
mada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilimdalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye
gönderir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak, kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet
için gereken tüm dersleri başarı ile tamamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az
3,00 olmak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru
üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 
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(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir. 

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik
on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile ta-
mamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 48 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders veya uygulama

seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman
ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir. Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaları yönetilebilmesi için başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi başka yükseköğretim ku-
rumlarının öğretim üyeleri olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hak-
kı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. 

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser veya temsil çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak redde-
dilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde
47 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye kayıtlı olduğu

program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre
başarı ile tamamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak kaydı ile Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir dip-
loma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sı-
nav tarihidir. 

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

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 51 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik,

kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler nedeniyle kayıt dondurmak için
başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, enstitü yönetim kurulu tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi
koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-
öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili enstitü yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi
belirtilir. Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma iki
yarıyılı aşamaz. Askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilir.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı
olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden
iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğ-
renimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık rapo-
ruyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı
aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrenci-
lerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belge-
lendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, enstitü müdürlüklerine dilekçe vermesi gerekir.

Kayıt silme
MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alan öğrencilerin,
c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılan öğrencilerin 
kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 53 - (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisans Üstü Eğitim

Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğre-
tim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 12/5/2014 tarihli ve 28998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı başından ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SATIN 

ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından yurt

içinden ve yurt dışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama ve yapım
işleri ve bunlara ilişkin yetki, sorumluluk ve usullere ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesinin mal ve hizmet satın

alımları, kiralama ve yapım işleri ile ilgili tüm faaliyetleri ile satın alma işlemlerinin yapılma-
sına ve mal ve/veya hizmet satan kuruluşlara yapılacak ödemelere ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 163 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
c) Demirbaş: Her türlü ofis mobilyaları, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis teç-

hizatı, tıbbi cihazlar, makine ve teçhizat gibi malzemeleri,
ç) Genel Sekreter: İstanbul Rumeli Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki her türlü periyodik bakım an-

laşmaları, tamirat ve tadilat işleri, dışarıdan alınan her türlü hizmet satın alımları ile fuar ve
organizasyonlardaki stant kurma gibi her türlü satın alma işlemlerini,

e) İdari şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,
f) İhale yetkilisi: Başkan veya bu konuda Başkanca yetkilendirilmiş olan yöneticiyi,
g) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini,
ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Üniversitenin Satın Alma ve İhale Komisyonunu,
j) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,
k) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Yapısı, Mali Limitler ve Onay Yetkisi

Satın alma ve ihale komisyonlarının yapısı
MADDE 5 – (1) Üniversitenin satın alma ve ihale komisyonları, her bütçe yılı başında

Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Satın alma ve İhale Komisyonunda Baş-
kan veya Mütevelli Heyeti adına yetkilendirdiği bir kişinin bulunması zorunludur.  

(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kişiler komisyona davet edi-
lebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir.
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Mali limitler ve onay yetkisi
MADDE 6 – (1) Başkan, her bütçe dönemi başında mali limitleri ve bu limitlere göre

alımı onaylamaya yetkili kurul ve şahısları belirler. Mali limitler tahmini bedele göre tespit
edilir.

(2) Bütçede miktar ve tutarı belirlenen sarf ve işletme malzemelerinin satın alma çalış-
maları, teşkil edilmiş olan komisyonlarca yapılıp ihale yetkilisinin onayı ile bitirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama Şekli

Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Alınacak mal ve hizmetler o yılın bütçesinde yer alır. Ancak Mütevelli

Heyeti kararı ile bütçede olmayan taleplerin alımı gerçekleştirilebilir.
(2) Gayrimenkul alım-satım ve kiralanması Başkanın kararı ile yapılır.
Talebin yapılması
MADDE 8 – (1) Talepler, birim yöneticileri tarafından Genel Sekreterliğe yazılı olarak

yapılır.
Teknik şartname ve tahmini maliyet
MADDE 9 – (1) Talebi yapılan mal ve hizmetler için talep eden birim tarafından teknik

şartname hazırlanır. Talepte teknik şartnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik
şartname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmaların aynı vasfı sağlayacak şekilde teklif verme-
lerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

İdari şartname
MADDE 10 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonu talep sahibi birimler ile birlikte,

idari şartnameyi düzenler. İdari şartnamelerde aşağıdaki bilgiler yer alır;
a) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet, cins ve miktarı,
b) İşin yapılma yeri, teslim alma, teslim etme şekil ve şartları,
c) İşe başlama ve bitirme tarihi,
ç) Vergi, resim, harç ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde öde-

neceği,
d) Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarları,
e) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler,
f) Teklif sahiplerinden istenen şartlar ve belgeler,
g) Satın alma işleminin hangi usulde yapılacağı,
ğ) Ödeme yeri ve şartları,
h) Gerekli görülen diğer belgeler.
Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Mali limitlere göre belirlenen aralıklarda Satın Alma ve İhale Ko-

misyonunun değerlendirmesi gereken talepler; bütçe, nakit akışı, ihtiyaç, maliyet ve piyasa
şartları kriterlerine göre değerlendirilir. Başkanın onayı ile alımı uygun görülen talepler için
teklif alma süreci başlatılır.

Hizmet alımları
MADDE 12 – (1) Hizmet alımları, gerçekleşmesi istenilen tarihten otuz iş günü önce-

sinde ilgili birim tarafından yazılı olarak talep edilir. Satın alma usul ve esaslarına göre siparişi
verilen işin yerine getirilip getirilmediği, hizmeti talep eden birim tarafından takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar;
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a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekkül-
lerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar,

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dâhil, aylık veya ücret alan kurum mensupları,
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve Satın Alma ve İhale Ko-

misyonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin satın alma ve ihalelerinde aşa-

ğıdaki usuller uygulanır;
a) Kapalı teklif usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Doğrudan satın alma usulü,
ç) Açık eksiltme usulü.
(2) İşin gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hüküm-

lerine uygun olarak ihale yetkilisince tespit edilir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 15 – (1) Kapalı teklif usulü; teklifler yazılı olarak yapılarak zarfa konur. Zarfın

üzerine; teklif veren firmanın veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatılır.
Zarfın kapalı kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun; şartnameye uygun
olarak hazırlanması, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler
varsa mutlaka verilmesi, teklif edilen fiyatların anlaşılır biçimde yazılması, teklif veren tara-
fından imzalanması gerekir.

Açık teklif usulü
MADDE 16 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda gö-

rülen veya kapalı teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı
tekliflerin açık olarak verilmesi veya teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde
posta, faks ya da e-posta ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.

Doğrudan satın alma usulü
MADDE 17 – (1) Doğrudan satın alma usulü; toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan

her türlü mal ve hizmetlerin bir firmadan doğrudan temin edilmesi suretiyle satın alma usulüdür.
Onay süreci tamamlanan satın alma talep formuna istinaden satın alma işi doğrudan mali iş-
lerden sorumlu birim tarafından gerçekleştirilir.

(2) Bir mal veya hizmet alımının kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu
hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör kanalıyla satıldığı hallerde de doğ-
rudan satın alma usulü uygulanır.

(3) Doğrudan satın alma usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkân sağ-
lanır.

Açık eksiltme usulü
MADDE 18 – (1) Açık eksiltme usulü; mal ve hizmetin fiyat, nitelik ve zaman hakkında

yüklenici tarafından teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasıdır. Hangi hususlarda tek-
lif istenildiği, teklifin şart veya şartlara tabi olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeler, Teminatlar ve Ödemelerin Yapılması

Sözleşmeler
MADDE 19 – (1) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açı-

sından en uygun teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, Satın
Alma ve İhale Komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben on beş gün içinde sonuç
ilgili firmaya bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin
teminatı yatırmaya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak mal ve hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması, malın tanımı, hizmetin
konusu, yapılacak iş ve işlemler.

b) Alınacak mal ve hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.
c) Süre, fesih ve yenileme şartları.
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları.
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.
(2) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılma-
sına gerek duyulmadan sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kay-
dıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma talep formu doldurulmasını gerektirir.

Teminatlar
MADDE 20 – (1) İşin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Satın Alma ve

İhale Komisyonu tarafından belirlenen oranda geçici ve kesin teminat alınabilir. Hak edişli iş-
lerde hak ediş üstünden kesinti yapılabilir. Teslim ve tesellüm belgesi düzenlendikten ve kesin
kabul yapıldıktan sonra ilgili firmaya teminat iade edilir.

Ödemelerin yapılması
MADDE 21 – (1) İlgili birim, Satın Alma ve İhale Komisyonunun ihale kararı doğrul-

tusunda şartnameye uygun olarak talep edilen mal veya hizmet alımının tamamlandığına ya
da sözleşmedeki ödeme koşullarının gerçekleştiğine kanaat getirdiğinde, teslim evrakını, kesin
kabulü veya ödeme koşullarının gerçekleştiğine ilişkin evrakı, ödemeye esas olmak üzere Satın
Alma ve İhale Komisyonuna iletir. Acil alımlarda ödeme yapılabilmesi için istek sahibinin,
alınan mal ve hizmetin uygunluğunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması ge-
rekir. Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura bedeli, mali işlerden sorumlu birim amirliği
tarafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde veya sözleşmede belirtilen
şartlarda ödenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2016 – Sayı : 29888



Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık

Bilimleri Enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) ALES: Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kuru-

lunu,
d) Bilim sınavı: Enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan yazılı/uygulamalı

bilim sınavını,
e) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
ı) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
l) YDS: Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarına başvurular ve öğrenci kabul şartları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin genel esaslar

şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına, bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya

uygulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler
enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanarak Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru
koşulları, adayların sınava alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

14 Kasım 2016 – Sayı : 29888                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



b) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip
olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe en az 65 standart tam puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate
Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip
olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak
ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES
ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt
dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe onaylanması gerekir.

c) Adaylar, enstitü tarafından hazırlanan online veya matbu formları doldurarak ALES
belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerle bir-
likte ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar enstitü müdürlüğüne teslim ederler. Adayların
kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin birinci fıkradaki esasların
yanı sıra aşağıdaki özel esaslar aranır:

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans ağırlıklı
mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit
edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak
sıralanır ve kontenjan dâhilinde alınırlar. 

b) Yazılı bilim sınavı yapılması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans ağırlıklı me-
zuniyet not ortalamasının %20’sinin ve bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı
veya uygulamalı sanat-kültür sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla %20’sinin toplamının
alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan
alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alı-
nırlar. 

c) Anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile asgari yabancı dil puanı şartı konulabilir. Bu koşullardan hangisine göre öğrenci alı-
nacağı her öğretim dönemi başında ilgili anabilim/anasanat dallarının anabilim/anasanat dalı
kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenerek ilan edilir. Müracaat edilen
programlara başvuran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yö-
netim kurulu belirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans girişte ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dalları için değerlendirme, ALES puanı
dikkate alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yoluyla yapılır. ALES şartı aranmayan
anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır.
Ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde birinci fıkradaki şartlarda aranır.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına, bilim sınavı, sanat içerikli programlarda da yazılı veya uy-

gulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır.
Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nite-
likler, anabilim/anasanat dallarının önerileri doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karar-
laştırılır ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son
başvuru tarihi, adayların bilim sınavına veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı
sanat-kültür sınavına alınacakları yer ve tarih belirtilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
tesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
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sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 65’e, lisans diplomasıyla
başvuranların 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri
ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4
üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra
bilim sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması sonucu değerlendirilir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversi-
telerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğren-
cilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rus-
ça, Çince, Japonca ve Farsçanın birinden en az 55 YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olması gerekir. Bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

ç) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans
transkriptleri ile diğer kayıt ile ilgili belgeleri, enstitü tarafından online veya matbu olarak ha-
zırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlem-
leri enstitü müdürlüğünce yürütülür.

d) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate
alarak her anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç üyeden oluşan bir aday değer-
lendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini ölçer.
Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavı veya sanat içerikli
programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavına alınır, 100 tam not üzerinden, bilim
sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notu belir-
lenir.

e) Doktora programına başvuruda sıralama; öğrenci başarı puanı ALES puanının %60’ı,
yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve bilim sınavından en az 50 puan
alınmak kaydıyla bilim sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle
100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan
dâhilinde öğrenci olarak alınır. Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan yazılı bilim
sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yönetim kurulu belirler.

(5) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar ve diğer eşdeğer
fakültelerin haricinde, ALES’in sözel kısmından 65, lisans diplomasıyla başvuranlardan
80 ALES standart tam puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik prog-
ramına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili
bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca
karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES pua-
nının yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile uygulama/portfolyo incelemesi
sonucu da değerlendirilir.

b) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Alman-
ca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsçanın birinden merkezi
yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların gi-
rilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.
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c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile
yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. ALES puanının katkısı
%60, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması %20 ve yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo
incelemesi sonucunun katkısı %20 olarak değerlendirilir. Müracaat edilen programlara başvu-
ran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısını enstitü yönetim kurulu belir-
ler.

(6) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk devlet ve ak-

raba topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları,
lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektup-
ları varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilip
enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. İlgili enstitü yönetim kurulunun
seçeceği üç kişilik jüri ya da YÖK tarafından onaylanan Türkçe eğitim merkezleri tarafından
yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alan yabancı uyruklu adaylar, yüksek lisans ve
doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğren-
mek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında ba-
şarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programla-
rına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu
adaylar, Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda
başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında
başarılı olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kay-
beder.

ç) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayan-
lardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğre-
nimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların ek-

sikliklerini gidermek amacıyla;
1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylara,
2) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adaylarına,
3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan doktora programı adaylarına,
4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylara, 
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
b) Bilimsel hazırlık programının süresi en az bir yarıyıl, en fazla bir takvim yılıdır. Süre

herhangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine
dâhil edilmez.

c) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve
programda hangi dersleri almaları gerektiğine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile
enstitü yönetim kurulu karar verir. Dersler lisans ve lisansüstü programlardan seçilebilir. Bi-
limsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü programın
not ortalamasında değerlendirilmez.
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ç) Bilimsel hazırlık programında, öğrencilerin en az dört ders almaları zorunludur.
d) Program sonunda yapılacak sınavlarda lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı no-

tunu alamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Derslerini başaran öğrenciler, takip eden
dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.

e) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle
aynı haklara sahiptirler ve Senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uy-
makla yükümlüdürler.

f) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği hâlinde enstitü
müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir
belge verilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenciliğe kabul; kişinin enstitü müdürlüğüne başvurusu, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Özel öğrenciler devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken

usul ve esaslara uymak zorundadırlar.
(5) Derslerini başaran öğrencilere, isteği hâlinde enstitü müdürlüğünce; dersleri ve ba-

şarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma verilmez.
(6) Özel öğrencilerin iki yarıyılı geçirmemek kaydıyla devam ettikleri lisansüstü prog-

ramın öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci
iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim/anasanat veya bilim alanları ile ilgili
olanlardan aldıkları krediler ve süre, devam ettikleri programdaki kredi toplamı ve süresi, da-
nışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
%50’si geçerli sayılabilir.

(7) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına ücret her yıl Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenen ilgili fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla olmamak
üzere enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış
olan ve her bir dönem için en az üç ders almış ve başarılı olmuş öğrenciler, 5 inci maddenin
şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edi-
lirler.

(2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl başında enstitü yönetim kurulunun belirlediği tak-
vim çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğre-
tim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal
tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar
hariç olmak üzere yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

(5) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yö-
netmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans
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eğitimi aldıkları anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabi-
lirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağır-
lıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci
programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek li-
sans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşa-
masından itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans program-
larına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru
ilanı ile birlikte yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programına geçenler seminer yükümlü-
lüklerini tez çalışması ile birlikte yaparlar.

Kontenjanların ilanı
MADDE 9 – (1) Üniversite, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, baş-

vuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları Üniversite/enstitü internet
sayfalarından duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere de verilebilir.

(2) Aday öğrenciler, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen bilgi ve belgeleri
ekledikleri bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) 5 inci maddedeki giriş sınavlarında başarılı olup enstitü müdürlü-

ğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve bel-
geleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime uygun olarak enstitü müdürlüğüne teslim
ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar, öğrenci olma hakkını kaybederler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek
listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

(2) Kayıt yenileme; yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, her ya-
rıyılın ilk haftası içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ka-
yıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl-
daki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin
hesabında dikkate alınır.

(3) Kayıt dondurma; enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora programlarından
hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve
öğretime devamı engelleyen nedenlerle devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en
fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir. Hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi
kurumlarından alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari
amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların enstitü yönetim kurulunca ka-
bul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(4) Kesin kayıt/dönem kaydı yaptırmayan, katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim
ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Muafiyetler
MADDE 11 – (1) ALES puanı; Uluslararası geçerliği olan GRE sınavının sayısal ve

sözel bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile GMAT sınavında en az 65 puan
alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır. Anabilim dallarının önerileri ve ens-
titü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puan türü 55’e kadar düşürülebilir.

(2) Yabancı dil; enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı
dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar;

a) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını YÖK’ün kabul ettiği yabancı
dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,
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b) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan
bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki üniversitelerden
birinin dil öğretim merkezi Türkçe yeterlik sınavını başarmış olan yabancı uyruklular, 

yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
(3) Eğitim gördüğü lisans programlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı derslerini li-

sans seviyesinde okuduğu ve başarılı olduğunu transkript ile belgeleyen yabancı uyruklu öğ-
renciler, Türkçe muafiyet sınavına alınır. Muafiyet sınavı enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 12 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.
(2) Lisansüstü programlardan olan yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir.
Dersler, devam, sınavlar ve başarı notunun tespiti
MADDE 13 – (1) Bir dersin AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğ-

rencinin yapması gereken çalışmaların tümünden; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden
değerlerin toplamından oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersi zorunlu dersler
arasında yer alır.

(2) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders ve dönem kayıtlarını danışmanın
onayı ile her yarıyılın ilk haftasında yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler, danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde
ya da diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-
lerden en fazla iki ders seçimi yapabilirler.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve la-
boratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getir-
meyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü dersleri için Senatoca belirlenen akademik takvime göre her ders için
her yarıyılda en az bir genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır.
Sınavlarda bilimsel hazırlık dâhil başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin
100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise
başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı
tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir.

(5) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu dersi almak
zorundadırlar. Başarısız olunan dersin alındığı yarıyıldaki programda yer almaması hâlinde,
danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

(6) Tez danışmanları, Senato tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde uzmanlık alanı
dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders açarlar. Öğrenci, her yarıyıl
kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uz-
manlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü
yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe
kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri
krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir.
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(7) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü
içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları
süre içerisinde sınavlara giremezler ve girdikleri takdirde yapılan sınavları iptal edilir.

(8) Sağlık raporları da dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, o
dersten başarısız sayılırlar.

(9) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle
yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(10) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile
belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 657 sayılı Kanunun 104
ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı Kanun uyarınca kadın
memura doğum yapması hâlinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler
öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(11) Onuncu fıkrada belirtilen hâller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl
ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi
tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen
süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye
dâhil edilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç ve kapsam
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az yedi ders ve seminer için en az 60 AKTS kredisi
ve yüksek lisans tezinden oluşur. Seminer ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına
kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu ders-
lerin toplam kredisinin, 60 AKTS kredilik ders yükü içindeki payı, anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programın toplam kredisinin yarısını geçmemek
kaydıyla belirlenir.

(4) Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı ens-
titülerden danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile en fazla iki ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders
yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri, talepleri du-
rumunda ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(5) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı dersle-
rin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğ-
rencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile belirlenir.

(6) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma iş-
lemleri yapılabilir.

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

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarı-
yılda tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini ye-
rine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

bilim/sanat dalı kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelik hüküm-
leri gereği danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yö-
netim kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Enstitü
yönetim kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin ra-
poru ile birlikte tez konusu önerisini en geç ikinci yarıyılın sonunda, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığı onayı ile enstitüye gönderir.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu ders-
lere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile yükümlüdür.

(3) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı kurulunun
veya öğrencinin gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanı; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine
dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan
dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygula-
nır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile yüksek lisans tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dil-
lerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenir.

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

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

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

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında tezsiz
yüksek lisans programı bulunmaması durumunda ise program ile ilişiği kesilir.

(10) Tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez savunması öncesinde akademik yayın is-
tenip istenmeyeceği ve istenmesi hâlinde akademik yayının niteliği, enstitü kurulunun önerisi
ve Senato kararı ile belirlenir.

(11) Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz.
(12) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarı-

yıldan daha az olamaz.
(13) Tez savunma sınavına 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen geçerli ma-

zereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş
tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması hâlinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeni-
den sınav hakkı verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 18 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep hâlinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anabilim/anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul
edildiği tez sınavı tarihidir.

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

(4) Tezli yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üni-
versitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç ve kapsam
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-
cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora
unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman atanması
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek li-
sansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim/anasanat dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren du-
rumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta için-
de yeni bir tez danışmanı belirlenir.

Süre
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin prog-
ram ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

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

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üni-
versitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Öğretimi

Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden az birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, yayın ve bildiri olmak üzere en
az 300 AKTS kredisinden oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Üniversitenin lisansüstü eğitim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı enstitülerden
danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu kapsamda aldığı dersler, öğren-
cinin ders yükünden sayılır. Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri talepleri duru-
munda ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(4) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma iş-
lemleri yapılabilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senato teklifi, Öğretim Üyesi ve
Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK’çe belirlenir.

Süre
MADDE 24 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin program ile ilişiği kesilir.

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

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

Tez danışmanı
MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı kurulu ilk yarı-

yılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığı, enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini
mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman-
lık görevi verilmeyebilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir.

(2) Tez danışmanı, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine ge-
tirir.

(3) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora
derecesine sahip olması gerekir.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim/anasanat dalı kurulunun veya öğrencinin ge-
rekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
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(5) Tez danışmanı; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine
dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan
dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygula-
nır.

Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilgili temel bilgilere ve

doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez

enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
(3) Ders aşamasını ve semineri tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği

diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/enstitü yö-
netim kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite/enstitü yönetim kurulu, farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

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

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin
suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği
kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans prog-
ramına geçebilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile 24 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan
ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i; yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
len öğrencinin altıncı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin sekizinci yarıyıl sonuna
kadar başarıyla tamamlayamaması hâlinde program ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez
danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabi-
lir.

Tez önerisi savunması
MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savun-
masını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile doktora tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı
dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi raporu hariç en az üç tez izleme
komitesi raporu sunulması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur. Tez savunma top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
program ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 24 üncü maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(7) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten
sonra olmak üzere, tez başlığı hariç en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal/uluslararası konfe-
ransta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması; sanatta
yeterlik çalışmalarında ise, karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya ulusal/uluslararası
hakemli dergilerde bir makalesinin ya da bir ulusal/uluslararası konferansta/kongrede/sempoz-
yumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması doktora/sanatta yeterlik tez savun-
masına girme şartı olarak aranır.

(8) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanı
onayı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belir-
lenen tez jürisi öneri formunu, yayın şartını sağladığını gösterir belgeyi, intihal raporunu ve
tezini enstitüye teslim eder.

(9) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.
Doktora diploması
MADDE 30 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-
tüye gönderir. 

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

(5) Doktora diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin
soğuk damgası ile mühürlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma iş-
lemleri yapılabilir.

Süre 
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin program ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin prog-
ramı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda
doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.
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(3) Bir öğrencinin tez danışmanı, anasanat dalı kurulunun veya öğrencinin gerekçeli
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 34 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur. 

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri hâlinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesi-
lir.
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(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniver-
sitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim/anasanat

dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile iş-
birliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini
sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bi-
reyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması
MADDE 37 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve
29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarının Yurt Dışı Yükseköğ-
retim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile ens-
titü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını
belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.
(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından ön-

ceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki ku-

rum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.
(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce,

Fransızca ve Almancanın en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini
tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan
protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin
kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim gör-
mek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurula-
rında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 39 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğren-

cilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki
öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uy-
ruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tara-
fından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim
süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre
alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

Öğretim ücretini ödeme usulü
MADDE 40 – (1) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı

başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yeni-
lenirken ödenir.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2016 – Sayı : 29888



Eğitim–öğretim
MADDE 41 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve

öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ol-
mayacak şekilde önceden protokolde yer alır.

(2) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak
üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki
üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans
için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçiri-
lecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir.
Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün kurumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak
zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Ortak programlarda, tez sınavının kurumlardan birinde yapılması

gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.
(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik ba-

şarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar
protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile
yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya
her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler
protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki
üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı
ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin
MADDE 43 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki ta-

rafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami
öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal
öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş
MADDE 44 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Türk

veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer prog-
ramlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa
veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yatay ge-
çişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı
MADDE 45 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili

enstitü yetkilidir.
(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, se-

miner, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler ara-
sındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme
MADDE 46 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin

tez projeleri, bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edil-
miş projelerden desteklenir.

(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören
Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülür.

Tebligat
MADDE 47 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümle-

rine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tara-
fından sağlanan e–posta/beyan edilen e–posta adresine gönderilerek veya öğrenci otomasyon
sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e–posta/beyan edilen e–posta adresine gön-
derilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğ-
renci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim–Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 17/11/2014 tarihli ve 29178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 49 uncu madde uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi, 14 üncü madde-

nin ikinci fıkrası, 17 nci maddenin dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları, 19 uncu maddenin
ikinci fıkrası, 23 üncü maddenin ikinci fıkrası, 29 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkra-
ları ile 31 inci maddenin ikinci fıkrası 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından önce
kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/454 

Karar No : 2016/128 

Mahkememizin 2015/454 esas 2016/128 karar sayılı ilamı ile Sanık KEMAL POLAT 

hakkında tehdit suçundan verilen 5237 sayılı TCK'nun 106/1-1. Cümle maddesi gereğince 6 Ay 

Hapis Cezası ile cezalandırılmasına iliĢkin karar verildiği, sanık hakkında verilen kararın CMK 

231/5 maddesi gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılarak CMK 231/8 maddesi gereğince 

BeĢ Yıl Süreyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği verilen kararın 

Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması yönünden müĢteki Bahadır Ali Ekizoğlu'nun 

itiraz hakkı bulunması nedeniyle Yüksel Ġbrahim ve Zafer oğlu, 03.01.1967 Bakırköy D.lu, 

Ġstanbul, ġiĢli, KuĢtepe Mah/köy nüfusuna kayıtlı olan MüĢteki BAHADIR ALĠ EKĠZOĞLU 

hakkında çıkarılan tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması, 

tebligat yapılamamıĢ olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 

Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 9019 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/1109 

Davacı : K.H 

Sanık : GURAM MCHEDLIZDE-Temurı ve Vera oğlu 22/10/1983 Khashurı 

doğumlu 

Suç : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 

Suç Tarihi : 08/08/2015 

Karar Tarihi : 19/02/2016 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu iĢlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu 

davası açılmıĢ sanık hakkında CMK'nın 5728 sayılı Yasa ile değiĢik 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERĠYE BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 

5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına dair yokluğunda karar verilmiĢ verilen hüküm sanığın 

adresi belirlenemediğinden tebliğ edilememiĢ olup 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca 

tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra 

tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olduğundan TEBLĠGAT YERĠNE GEÇERLĠ OLMAK 

ÜZERE ĠLAN OLUNUR. 9017 

—— • —— 
Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/213 

Karar No : 2016/506 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar sayılı ilamı ile Rus vatandaĢı Abdi ve Ribergül'den 

olma Kırgızistan 1977 Doğ. Nazıra SULTANOVA mahkememizin 21/06/2016 tarih ve 2011/213 

esas, 2016/506 karar sayılı ilamı ile 537 Sayılı TCK.'nun 227/2 maddesi gereğince takdiren sanık 

hakkında 1 yıl 13 gün hapis cezası ve 2080,00 TL adli para cezasına karar verildiği ve yapılan 

tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazete’de yayınlanmasından itibaren 

15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın kesinleĢtirileceği hususu tebliğ 

olunur. 9020 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇĠFT KĠRĠġLĠ TAVAN VĠNCĠ (KEDĠ) ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/477289 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 Adet (15 Tonluk) çift kiriĢli tavan vinci (kedi) teknik 

Ģartnamesine göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30/11/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

30/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50 TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9992/1-1 

—— • —— 
EKSTRAKSĠYON ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü’nün ihtiyacı, 

Ekstraksiyon Ünitesi Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 200,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.11.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10051/1-1 
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BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 VE AFYON-KARAKUYU HATTINDA  

11 ADET 49 E1 RAYA UYGUN, BETON TRAVERSLĠ MAKAS FERġĠ VE MAKĠNELĠ 

TAMĠRAT YAPILMASI HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/469894 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

Basmane-Afyon arası demiryolu hattında 60E1’lik raya uygun 21 adet 34,20 metre 

boyunda, 11 adet sağ, 10 adet sol ve Afyon-Karakuyu arası demiryolu hattında 49 E1’lik raya 

uygun 11 adet 34,20 boyunda 4 adet sağ, 7 adet sol olmak üzere toplam 32 adet beton traversli KS 

bağlantı malzemeli basit makasın istif halde bulunduğu istasyonlardan ferĢ edilecek bölgeye 

nakliyesi, hat dıĢında uygun Ģekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, 

zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferĢ edilmesi, makasın 

makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın 

vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım 

iĢidir.  

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

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığı- AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 29/11/2016 günü saat 14:30’a 

kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10049/1-1 
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TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ 

ĠĢin Niteliği : 74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERĠNDE BULUNAN OTEL 

VE ARSASININ KĠRALANMASI 

Muhammen Bedeli : 25.000,00 TL/AY + KDV 

Ġhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 135.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI 

TEKLĠF USULÜ - ARTTIRIM 

ġartname Bedeli : 500,00 TL 

Ġhale Tarihi : 24.11.2016 PerĢembe günü 

Ġhale Saati : 09:00 

1. ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 24.11.2016 günü ve Saat 09:00 da Termal 

Otel ĠĢletme Kira ĠĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35-a bendi gereği ―KAPALI TEKLĠF 

USULÜ, ARTTIRIM‖ ile ihaleye verilecektir. 

Ġhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı ġubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale 24.11.2016 PerĢembe günü saat: 09:00 da yapılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C vatandaĢı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kiĢi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, iĢin adına 

alınmıĢ, teklif edilen bedel kadar kullanılmamıĢ nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük 

teyidinin alınmıĢ olması Ģarttır.) 

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek  
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a. Gerçek kiĢi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b. Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek. 

f. Ġmza sirküleri vermek: 

a. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. Ġhaleye girecek gerçek ve tüzel kiĢilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile 

ilgili iĢ kolunda faaliyet gösterdiğine (iĢ yaptığına) dair belge. 

i. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

j. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi(Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları 

ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

l. Ġhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

m. Ġhaleye ait Ģartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

2. Ġhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3. Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

Kamuoyuna duyurulur. 9961/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirttiği 

dilekçeleri ekinde özgeçmiĢini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve 

baĢvuru dilekçesinde BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve 

belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmiĢleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalıĢma 

ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

NOT: 

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında 

DUYURULAR kısmında ve Personel Daire BaĢkanlığının Formlar kısmında yayınlanan 

Akademik Yükseltme ve Atama Asgari KoĢullarının Sağlandığına ĠliĢkin Bildirim ve 

Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak baĢvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Müracaat edecek adayların ―Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi‖nde belirlenen koĢulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından 

ulaĢılabilir. Ayrıca baĢvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda 

Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluĢturarak ve imzalayarak (1’er 

takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araĢtırma ve yayın 

faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası Ģeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması 

gerekir.) 

MÜRACAAT YERĠ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bir kiĢi birden fazla kadroya müracaat edemez. 

MÜRACAAT TARĠHĠ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazete’de ve Gazetede 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),  

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

BĠRĠM BÖLÜM/ANA BĠLĠM DALI PROF DOÇENT 

Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf 1  

Ġlahiyat Fakültesi Ġslam Hukuku 1  

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji  1  

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr.  1 

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rea.  1 

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi 1  

Veteriner Fakültesi Parazitoloji  1 

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 1  

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe  1 

Ziraat Fakültesi  Biyometri ve Genetik 1  

DiĢ Hekimliği Fakültesi Pedodonti 1  

 9982/1-1 
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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

— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


