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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-

öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim

ve sınavlara 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) ABD: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eği-

tim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı

için tanımlanan ve Enstitüde öğretim programı bulunan anabilim dalını,



b) ABD kurulu: ABD başkanı ve ilgili bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu;
ABD’nin yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ilgili bilim dalının bütün görevli öğretim
üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden; interdisipliner programlarda ise prog-
rama katkı sunan bilim dallarını temsil eden öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans
sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili ABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tara-
fından onaylanan, görev süresi sürekli olan, ilgili anabilim dalına bağlı bilim dallarındaki sı-
navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kuran komiteyi,

g) Dönem projesi: En az 20 AKTS karşılığı olan tezsiz yüksek lisans programı öğren-
cilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

ğ) Enstitü: Ardahan Üniversitesi enstitülerini,
h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde eğitim programları bulunan ABD başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-

dımcıları ve müdürün seçilecek her bir üye için göstereceği iki aday arasından, enstitü kuru-
lunca, üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
j) Müdür: Enstitü müdürünü,
k) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irde-

lenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan ve en az
15 AKTS karşılığı olan çalışmayı,

m) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: En az 15 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora çalışmasını,
o) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamını,

ö) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilim alanında bilgi, görgü ve deneyim-
lerden öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu ve en az 15 AKTS karşılığı
olan dersi,

p) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
s) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
ş) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye

Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Programların Açılması, Kontenjanlar,

Programlara Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora düzeyle-

rinde yapılır.
a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kuru-

mundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanlar ile lisans çalışmalarını
yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olanların başvura-
bileceği programlardır.

b) Doktora programı: Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık
ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans ve/veya tezli yüksek
lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olanların
başvurabileceği bir programdır.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esa-

sına göre düzenlenir. Programlar, YÖK kararları çerçevesinde, ilgili ABD Başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. İnterdisipliner prog-
ramlar ilgili enstitü kurulu kararı ile açılır. Lisansüstü programlar başka yükseköğretim ku-
rumları ile ortaklaşa da açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu bulunmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin
planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim
programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi mik-
tarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları
arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK ta-
rafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Enstitü tarafından belirlenen öğrenci kabul edilecek lisansüstü prog-

ram adları, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile yatay geçiş kon-
tenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan
edilir. Her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa ilan verilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre

içerisinde istenilen belgelerle birlikte enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan aday-
lardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Kayıt hakkı kazanamayan öğ-
rencilere başvuru belgeleri iade edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Adayların yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için ise lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına (mezuniyet belgesi) sahip olmaları gerekir. Ancak
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6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve doktora progra-
mına başvurmadan önce bu programdan mezun olmuş bir adaydan doktora programına başvu-
rularda tezli yüksek lisans diploma şartı aranmaz.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’ten
alınan denklik belgesi ile başvurmaları zorunludur.

c) Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
55, lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlardan 85, standart puandan az olmamak
koşuluyla bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları ge-
rekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 3,00 veya denk bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının
%50'si ile lisans mezuniyet notunun %20’si, mülakat notunun %30’unun toplamının 100 üze-
rinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dahil edilirler. Tezsiz
yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına başvuru için ABD’nin
adaylardan talep ettiği referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozis-
yon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgelere ilişkin hususlar öğrenci alım ila-
nında yer alır.

ç) Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından öğrenimini tamamlayarak, başka
bir programa müracaat eden öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e gir-
meleri şartı aranmaz.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puana denk bir puan alınması zorunludur.

e) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK not dönüşüm tablosu esas
alınır. Ancak, not transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması
varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.

Lisansüstü programlara yurt dışından başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, li-

sansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından
yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden
merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puana denk bir puan almaları gerekir.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan
olması şartı aranır.

(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı
uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, EYK’nın belirlediği üç
kişilik jüri veya Rektörlüğün uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından
100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğ-
renmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da
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başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. EYK
tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sa-
yılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları Enstitüye yapılır
ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun
YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların
enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı
aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru-
larının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun,
doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i (lisans %35 +
yüksek lisans %35), Türkçe dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sırala-
masına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70 ve üzeri puan alanlar programa devam ederler,
70’ten düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi hazırlık programına tabi tutulurlar.

(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvu-
rularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notu-
nun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i (lisans %35 + yüksek
lisans %35) ile yabancı dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına
dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 65 puana
sahip olması şartı aranır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki diğer yük-

seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı,
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.

Birinci fıkrada belirtilen adayların daha önceki öğrenimlerindeki başarılarını gösteren belgeleri,
ilgili ABD Başkanlığınca değerlendirilerek intibakları yapılır ve öğrenci programa kaydını yap-
tırmadan önce, bilimsel hazırlık programı içerisinde kendileri için uygun bulunan dersler ABD
tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programında alı-
nan ders notları, lisansüstü programdaki not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilmez. An-
cak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ABD
Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlıkta geçirilecek süre bir takvim yılı olup, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu
programda geçirilen süreler bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sü-
relerine dahil edilemez.
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(4) Bilimsel hazırlık programında ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan öğrencilere bilimsel hazırlık programının sü-
resi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarısız olanların enstitü ile ilişiği
kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş için başvuracak adaylarda aşa-

ğıdaki şartlar aranır.
a) Yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin diğer enstitülerine bağlı anabilim dalları

veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla
tamamlamış olan, disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Başvuracak adayların
8 inci maddede belirtilen lisansüstü programlara giriş ve başvuru koşullarını sağlamış olması
gerekir.

b) Yabancı dil hazırlık aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
c) Yatay geçiş için 8 inci maddede belirtilen şartlar aranır.
ç) Yatay geçiş başvuru koşulları ve kontenjanları, ABD Başkanlıklarının görüşü alın-

dıktan sonra enstitü tarafından lisansüstü kontenjan ilanında belirtilir. Başvurular her yarıyılın
ilanında belirtilen süre içinde enstitü tarafından kabul edilir. Enstitü, koşulları sağlayan aday-
ların başvurularını, görüşünü almak üzere ilgili ABD Başkanlığına gönderir. Adayın başvurusu,
ABD kurul kararı ile derslerin eşdeğerliği yapılarak enstitüye bildirilir, öğrencinin kabulü EYK
kararı ile kesinleşir.

d) Doktora programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden başvuru ta-
rihine kadar doktora yeterlik sınavına girmiş ve başarmış olanlar ilgili ABD Başkanlığının
önermesi halinde EYK kararı ile tekrar sınava alınabilirler.

e) Yatay geçiş başvurularında lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden alınan
belgelere ek olarak, kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersler, ders içerikleri,
kredi saatleri, başarı durumlarını ve disiplin cezası almadığını gösteren belgeler istenir.

f) Yatay geçiş istemi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı bulunduğu enstitüde
geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır. Başvuruları EYK tarafından kabul edilen aday-
ların, kayıtlarını başvurdukları yarıyılda yaptırmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, enstitü tarafından tezli yük-
sek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek
lisans programına, yatay geçiş kontenjanı ilanına uygun olarak, yatay geçiş yapabilirler.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler; enstitüye, transkript, mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdanı
fotokopisi ile birlikte, her eğitim-öğretim yarıyılı için ders kayıtlarını izleyen ilk bir hafta içinde,
özel öğrenciliğe müracaat edebilirler. İlgili ABD Başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem
içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt olabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler her öğretim yılı başında birinci, ikinci
ve uzaktan öğretim programları için, EYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri
gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, bu
öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Özel öğrencilere, talep ettikleri takdirde derslere dair durumlarını gösteren belge verilir.
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(3) Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Özel öğrencilik statüsünde
alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayıla-
bilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi ders-
lerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve giriş sınavı
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara

öğrenci kabulünde lisans, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat so-
nucu değerlendirilerek giriş puanı hesaplanır. Mülakat jürisi, ilgili ABD’nın teklifi doğrultu-
sunda üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jüri, EYK tarafından onaylanır. İlgili ABD
Başkanlığı jürinin mülakat sonuçlarını, izleyen üç gün içerisinde enstitüye bildirir. Mülakat
sonuçlarına ilişkin işlemler enstitü tarafından yürütülür.

(2) Yüksek lisans giriş sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans giriş sınavında, yüksek lisans adaylarının lisans mezuniyet not

ortalamaları ile mülakat notları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Tezli yüksek lisans
programında, mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan her aday
için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES standart puanının (ilgili anabilim dalının
puan türünde) % 50’si, mülakat notunun % 30’u alınarak giriş puanı hesaplanır.

b) Yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara,
puan sırasına göre yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı
yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya ön-
celik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan
sayısı kadar, uzaktan eğitim programlarında ise, asıl adaylar dışında kalan adayların tümü yedek
aday ilan edilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz. Birinci ve ikinci öğretim
kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programlarında mülakat sınavının %25’i, lisans mezuniyet
not ortalamasının %75’i alınarak giriş puanı hesaplanır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarında ise belirlenen kontenjan dahilinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak
sıralama yapılır.

(4) Doktora için başvurularda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktora için başvurularda; lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam

puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Ayrıca 100 tam puan üzerinden mülakat değerlendir-
mesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan her bir aday
için; lisans diploması ile yapılan başvurularda, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, ilgili
puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 30’u; yüksek lisans dip-
loması ile yapılan başvurularda ise, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans
mezuniyet ortalamasının % 10’u, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat
sonucunun % 30’u alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

b) Doktora giriş puanı lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 90, yüksek lisans
derecesiyle kabul edilenler için en az 70 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara, pu-
anlarına göre sıralanarak yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı
yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya ön-
celik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan
sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programlara
kabul edilir, ancak adayların eğitim-öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildik-
lerini belgelemeleri gerekir.
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Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yürütülür. Lisansüstü prog-

ramlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü
tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akade-
mik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adayların, enstitü tarafından istenen bel-
geleri süresi içerisinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Kesin kayıt yaptırmayan
adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EYK’nın

önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 16 – (1) Programlarda ilk kez açılacak dersler; ABD kurul kararı, EYK kararı

ve Senatonun onayıyla belirlenir. ABD programlarındaki ders değişiklikleri, değişikliğin uy-
gulanacağı akademik yıldan bir önceki yılın bahar döneminde enstitüye bildirilir, enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri ta-
rafından yürütülür. Gerekli görüldüğünde, ABD kurul kararı ve EYK kararı ile diğer ABD’daki
veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de ilgili programlarda ders yürüte-
bilirler.

(3) Uzmanlık alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya

hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konuda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 17 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik program-

larına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi
başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danış-
manın, öğrencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında atanması zorunludur. Danışmanda
aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yüksek lisans tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri ara-
sından atanır. Öğretim üyesinin ABD’de sayıca yetersiz olduğu hallerde doktora diploması
olan öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman olarak atanacak öğretim gö-
revlilerinde SCI (Science Citation Index), SCI Expanded (Science Citation Index Expanded),
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından
taranan dergilerde veya anabilim dalı kurulu tarafından onaylanan hakemli dergilerde doktora
sonrası yayınlanmış en az iki adet yayınının bulunması şartı aranır.
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b) Doktora tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından

atanır. İlk kez doktora tez danışmanlığına atanacak öğretim üyeleri için en az bir yüksek lisans

tezi tamamlatmış olmak ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde

veya anabilim dalı kurulu tarafından onaylanan ulusal/uluslararası hakemli dergilerde makale,

kitap bölümü, kitap olmak üzere doktora sonrası yayınlanmış en az üç adet yayınının bulunması

şartı aranır.

c) Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri

arasından atanır. Danışman o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler;

bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki profesör,

doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. Enstitünün önerisi Üniversite Yönetim Kurulunun

onayıyla, Devlet Sanatçısı unvanına sahip olanlar arasından da seçilebilir.

ç) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato

tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumun-

dan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(2) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu

kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları

belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit

edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek

süre isteği gibi durumlarını zamanında enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut

bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının

görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi ya da emekliye ay-

rılması durumunda; tez belirlenmiş ve en az altı ay çalışılmış ise ilgili öğretim üyesinin isteği

ve EYK onayı ile danışmanlığı devam eder.

(4) Öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi doğrultusunda ABD kurulu kararı ile EYK

danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın oluru olmaksızın yeni danışman ta-

rafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(5) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği

durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile aynı veya farklı

bir anabilim/anasanat dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan ikinci bir danışman

atanabilir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alanı

dersi birinci danışman tarafından açılır.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini

yerine getirmekle yükümlüdür. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre

içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretini yazılı olarak

Enstitüye bildirerek, EYK kararı ile uygun görülmesi halinde kaydını yaptırabilir.

(2) Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı yarıyıl azami

süreye dahil edilir. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik

haklarından yararlanamazlar. İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği

kesilir.
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Ders ekleme-çıkarma
MADDE 19 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman

onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
ders ekleme-çıkarma günlerinde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim prog-
ramında açılan farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Dersler ve devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders

saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır. Teorik, uygulama ve uygulamalı derslere
en az % 70, devam etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam konusu
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve enstitü müdürlüğünce denetlenir. Her öğ-
retim elemanı yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri enstitüye bildirir.
Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartı aranmaz.

b) Ders tekrarı halinde, o dersin veya eşdeğerinin yeni programda yer almaması duru-
munda, anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrenciye sınav
hakkı verilir.

c) Bir dönemde en fazla 15 kredi ders alınır. Başarısızlık halinde, aynı dersi, dersin açıl-
dığı ilk yarıyılda tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan derslerin açılmaması durumunda
ve/veya danışman onayıyla, EYK tarafından uygun bulunan zorunlu hallerde başarısız olduğu
derslerin yerine aynı kredide farklı ders alabilir. Yeni alınan ders, başarısız olunan dersin tekrarı
olarak kabul edilir ve transkripte gösterilir.

ç) Ortalama yükseltmek amacıyla; alınıp başarılı olunan ders diğer yarıyılda tekrar alı-
nabilir. Bu derslerde, alınan son not geçerlidir.

Sınavlar, değerlendirme ve başarı notu
MADDE 21 – (1) Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Sınavlara

ilişkin ilkeler ABD Başkanlığı tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, geçerli ve belgelenebilir bir mazereti olmadığı tak-
dirde, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde başarısız sayılır. Ayrıca, bir ders-
ten başarılı sayılabilmek için sınav notunun, yüksek lisans düzeyinde 100 tam puan üzerinden
en az 75 (CB), doktora düzeyinde 100 tam puan üzerinden en az 80 (BB) olması gerekir. Notlar
ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) Notların harf karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Not Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
65-74 CC 2,00
55-64 DC 1,50
50-54 DD 1,00
45-49 FD 0,50
0-44 FF 0,00

b) Ayrıca; kredisiz derslerde (seminer ve dönem projesi) başarı durumu G (başarılı) ve
K (başarısız) şeklinde değerlendirilir. F1, devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı olmayan
öğrencinin başarısızlık durumunu, F2 ise sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen
öğrencinin başarısızlık durumunu ifade eder.
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(2) Uygulamalı derslerde uygulamanın ağırlığı enstitü kurulunca kararlaştırılır. Uygu-
lamalı derslerde ve uygulamalarda sınav notları uygulamanın niteliğine göre verilen ödev, araş-
tırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla da belirlenebilir.

(3) Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; GANO’nun yüksek lisans
programlarında en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programlarının süresi bir takvim yılı olup, öğrencilere her yarıyıl
sonunda başarısız oldukları derslerden bir sınav hakkı daha verilir. Derse devamsızlık sonucu
başarısız olan öğrenciye ek sınav hakkı verilmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında, derslere devam, sınavlar ve derslerden geçme hu-
susları, YÖK tarafından belirlenen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Muafiyet
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, özel öğrenci olarak veya eşdeğer bir programda almış

olduğu lisansüstü derslerden muaf olmak için akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresinin
başlamasından itibaren on beş gün içinde, başarılı oldukları dersleri gösteren belge ve hangi
derslerden muafiyet talebinde bulunduklarını belirten bir dilekçe ile enstitüye başvurmaları ge-
rekir. Öğrencinin eşdeğer bir programda almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerinden muaf
sayılacağı ve bu derslerin kredilendirilmesi ABD kurulu kararı ve EYK onayı ile belirlenir.

İzinli sayılma
MADDE 23 – (1) İzinli sayılma başvuruları; gerekçesi ile birlikte, her yarıyılın kayıt

haftasını izleyen yedi gün içinde enstitüye yapılır. Öğrenci EYK kararı ile bir ya da iki yarıyıl
izinli sayılabilir. Başvuruların değerlendirilebilmesi için öğrencinin kayıt yaptırması, ek süre
kullanıyor ise öğrenim ücretini yatırması şartı aranır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak yapar. Bu itiraz ABD Başkanlığına iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edildiği
takdirde gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Öğrenci değişimi
MADDE 25 – (1) Öğrencilerine öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt içi ve

yurt dışında bulunan üniversitelerde burs, staj, araştırma vb. olanakların doğması halinde top-
lam iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun için öğrencinin gideceği üniversite birimince hangi
programa ne kadar süreyle kabul edildiğine dair belge ve dilekçe ile birlikte enstitüye başvur-
ması gerekir. ABD’nin görüşü ve EYK kararı ile öğrenciye, öğreniminin bir kısmını başka bir
üniversitede sürdürmek üzere izin verilebilir. Yurt içi veya yurt dışında öğrencinin gitmiş olduğu
üniversitede aldığı derslerden muafiyet durumları, yaptığı staj ve araştırmaların kayıtlı olduğu
programdaki staj ve araştırmalarla eşdeğer olup olmadığı ilgili ABD tarafından değerlendirilir
ve EYK kararı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi ka-

zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek
lisans programı; uzaktan öğretim ya da birinci ve ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

27 Kasım 2016 – Sayı : 29901                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Tezli yüksek lisans öğrenim süresi ve dersler
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarı-

yıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ABD kurulunun teklifi
ve EYK kararı ile en az üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Bu program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden
oluşur. Seminer, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sayılmaz.
Ayrıca, dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi EYK kararı ile diğer yüksek-
öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür
derslerin toplam sayısı üçten; geçerli toplam kredisi dokuzdan fazla olamaz.

(3) Tezli yüksek lisans programını en fazla altı yarıyıl içinde tamamlayarak mezun ola-
mayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans tez önerisine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, tez konusunu be-

lirleyip, tez önerisi formunu enstitü müdürlüğüne gönderir ve tez çalışması için bir program
düzenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar. Öğrenci her yarıyıl sonunda tez
çalışmaları ile ilgili bir raporu danışmanına sunar. Danışman öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl
sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendiren bir raporu anabilim/anasanat dalı başkan-
lıkları aracılığı ile enstitüye bildirir.

b) Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD Başkanlığının
önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.

c) Tez önerisine ilişkin değişiklikler, danışmanın gerekçeli teklifi, ABD kurul kararı ile
birlikte EYK onayı ile yapılır.

ç) Öğrencinin üçüncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, tez öneri formunu enstitüye
sunmaması ya da her yarıyıl sonunda tez çalışmaları raporunu danışmanına sunmaması veya
danışmanının tez çalışması raporunu başarısız bulması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili ABD kurul kararı

ve EYK’nın onayı ile savunma sınavından önceki otuz gün önce atanır. Jüri öğrencinin tez da-
nışmanı ve biri Üniversite içinden farklı ABD’den, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç asıl iki yedek veya beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Zorunlu hallerde tez sına-
vına katılamayan jüri üyeleri yerine, yedek üyeler arasından yeni jüri üyeleri atanabilir. Yedek
jüri üyelerinin birinin ilgili ABD’den diğerinin ise başka bir yükseköğretim kurumundan be-
lirlenmesi gerekir. Yüksek lisans tez jürisinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danış-
manı jüri üyesi olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları
enstitü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini belirlenen tarihte jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü ABD Başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç
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ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-
zeltme sonrası savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir veya öğrencinin
talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişiği sona erdirilir.

(4) Tez savunma tarihi belirlenmiş olan öğrenci, belirlenen tarihte tez savunma sınavına,
EYK tarafından kabul edilecek mazereti olmadığı takdirde, girmemesi halinde, başarısız sayılır.
Başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınabilir, bu sınava da girmez ya da
başarısız olur ise öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin
düzeltilmiş bir kopyasını, en geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden
incelenmesi için enstitüye teslim eder. Tez, yazım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde
öğrenci ciltlenmiş altı adet tezi, ikinci danışman olması halinde ciltlenmiş yedi adet tezi ve bir
adet CD kaydını enstitüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi Bilimsel Araştırma Projeleri Biri-
mince desteklenmiş ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet
için enstitü tarafından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra EYK kararı ile mezu-
niyetine karar verilir.

(2) Yüksek lisans diploması, yüksek lisans çalışması sürecinde hakemli dergilerde en
az bir makale veya kitap içerisinde bölüm yayımlamış/kabul edilmiş adaya verilir.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak
verilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamladığı ABD’deki programın
onaylanmış adı bulunur.

(5) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(6) Yüksek lisans diploması, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk
damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans öğrenim süresi ve dersler
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda me-
zun olabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla,
en az on adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi
dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını en fazla altı yarıyıl içinde tamamlayarak mezun
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ABD kurulu teklifi EYK kararıyla
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler ABD kurulu teklifi EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan tezsiz yüksek li-

sans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomaların kaybolması halinde ikinci
nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamlamış olduğu, ABD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak 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 birini yerine getirmesi gerekir.
Öğrenim süresi
MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on sekiz
yarıyıldır.

(2) Bu program; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en az 240 AKTS
karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenciler için, en az 480 AKTS karşılığı olan toplam 42 ulusal krediden az ol-
mamak koşuluyla on dört adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(3) Doktora programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur.
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.

(4) Kredili derslerini ve gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile
kabul edilmiş bir öğrenci, sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci,
altıncı yarıyıl sonunda tez çalışmasını teslim edebilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü ABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını ta-
mamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına
başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Dersler

MADDE 35 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, alacağı
derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersle-
rinden seçebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayıl-
maz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sıra-
sında almış olduğu dersleri tekrar alamaz.

(2) Lisansüstü dersler, ABD kurul kararı ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Lisansüstü derslerin en fazla üç adedi
(toplam 9 kredi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla altı adedi (toplam 18
kredi), ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki
diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Bir doktora programını azami süre içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en
az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi
yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora prog-
ramına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili
hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili
konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığının
değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan yeterlik sınavı ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar; yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenci ise beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Programa
yatay geçiş ile başlamış olanlar, yatay geçiş yaptığı enstitü programında derslere en az iki
yarıyıl kayıt yaptırmadan yeterlik sınavına giremez.

b) Yeterlik sınavları, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen otuz gün içerisinde olmak üzere,
yılda iki kez, güz ve bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

c) Yeterlik sınavları, ABD kurul kararı ile önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli
görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite
üye değişimi zorunlu hallerde ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.
Komite üyeleri ABD’de sayıca yeterli öğretim üyesi bulunmadığı hallerde doktoralı öğretim
görevlileri arasından seçilebilir.

ç) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavına girecek öğrenciler için en az beş asıl ve
iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisi seçer ve ABD kanalıyla enstitüye bil-
dirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl üyelerden en az ikisi başka bir yükseköğretim
kurumunun ilgili ABD alanından seçilir. Komite aralarında danışmanın da bulunduğu öğretim
üyelerinin sayıca yetersiz olması halinde yeterlik jürisine doktoralı öğretim görevlilerini de
dâhil edebilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini
bir hafta içinde ABD Başkanlığına iletir. Mazereti olan üyenin yerine ABD Başkanlığı tarafın-
dan yedek üye davet edilir. Bu değişiklikler ABD Başkanlığı tarafından enstitüye sınavdan
önce yazılı olarak iletilir.
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d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde, öğrencinin doktora
yaptığı alandaki konuları kavramasını ve araştırmaya eğilimini belirleyecek nitelikte genel so-
ruların sorulduğu bir sınavdır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi
en az 60, en çok 90 dakikadır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların
her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alınması gerekir. Sınav jürisi öğrencinin
yazılı ve sözlü sınav durumunu salt çoğunlukla değerlendirerek, kararını, doktora yeterlik ko-
mitesi aracılığıyla ABD Başkanlığına iletir. Bu karar, ABD Başkanlığınca, yeterlik sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini karara
eklemek zorundadır.

(2) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılın dönem sonu
sınavlarını takip eden otuz gün içerisinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 ulusal kredi (en az yedi adet ders) ve
bir seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans
programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin
kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına ilişkin hükümleri
uygulanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın

talebi, ilgili ABD kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile sınav tarihini izleyen otuz gün içinde, bir
tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, öğrencinin kayıtlı olduğu ABD ve başka bir ABD’den birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili
ABD kurul kararı ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (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. Tez önerisini altı ay içinde,
mazeretsiz olarak, sunmayan veya iki dönem üst üste tez önerisi ara raporunu sunmayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğun-
lukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD Başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün
içinde, enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen
öğrencinin enstitü 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 kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az otuz gün önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde
yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü ile
ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusunda yapılmak istenen değişiklikler da-
nışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin uygun görüşü ile birlikte ABD Başkanlı-
ğınca enstitüye iletilir. EYK’nın kararıyla tez konusu değişiklik talebi uygun görülen öğrenci
en geç üç ay içinde yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu sa-
vunmada da ilk savunmadaki usuller uygulanır. Tez konusu değişikliği bir defaya mahsus ger-
çekleştirilebilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci tezin konusu aynı kalmak şartıyla, tez başlığında
değişiklik yapılmasını istemesi halinde, bu değişiklik danışmanın gerekçeli raporu ile ABD
Başkanlığınca enstitüye iletilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını, enstitü kurulu
tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma jürisi, enstitü ABD kurul kararı ve EYK onayı ile atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan ol-
mak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi
asıl iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o ana-
sanat dalı için yeterli jüri oluşturulamaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danış-
manı jüri üyesi olamaz.

(3) Doktora tez savunma sınavı dinleyicilere açık olup sınavın yeri, günü ve saati ABD
Başkanlığınca yazılı olarak duyurulur.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç otuz gün içinde
tezi bilimsel içerik açısından inceler ve tez hakkındaki görüşlerini jüri üyesi tez değerlendirme
formunda belirtir. Jüri üyeleri sınavdan önce ABD Başkanının önerisi ve EYK onayı ile belir-
lenen yer, gün ve saatte toplanarak, tez hakkındaki raporlarını ilgili formla jüri başkanına su-
narlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate
alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü
ABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
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Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan
aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin
düzeltilmiş bir kopyasını, en geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzu uygunluğu yönünden in-
celenmesi için enstitüye teslim eder. Tez, yazım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde
öğrenci, sekiz adet ciltli tez, ikinci danışman olması halinde on adet ciltli ve iki adet CD kaydını
enstitüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiş
ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet için enstitü tara-
fından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra EYK kararı ile mezuniyetine karar ve-
rilir.

(2) Doktora diploması, doktora çalışması sürecinde hakemli dergilerde en az bir makale
veya kitap içerisinde bölüm yayımlamış/kabul edilmiş adaya verilir.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak
verilir.

(4) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin tamamlamış olduğu enstitü ABD’deki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

(5) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(6) Doktora diploması; Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk
damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-
sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Programın amacı; sanatsal çalışmaların teori ile birleştirilerek bu alanda
yetişen, uzmanlaşan bireyler yetiştirmektir. Alanında uzmanlaşma ile birlikte günümüz sanat
ortamını takip eden, çağdaş ve özgün sanat eserleri ortaya koymayı ve tüm dünya ile eş zamanlı
olarak çağdaş sanatın takipçisi olmayı hedefler.

Öğrenim süresi

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on
sekiz yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler
en erken sekizinci yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini, sergi
veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini; tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Dersler
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi,
uygulama, tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 240
AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42 ulusal kredi-
den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, uzmanlık alan dersi, uygulama, tez veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların karşılığı olan 480 AKTS’den oluşur.

(2) Lisansüstü derslerin; en fazla üç adedi (toplam 9 kredisi), lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla altı adedi (toplam 18 kredisi), ilgili anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan li-
sansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile EYK’nın kararıyla, en fazla
iki lisans dersinden zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine
sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programlarda, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Tez/sergi/proje izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci

için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üç ay içinde bir tez/sergi/pro-
je izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışman-
dan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması
durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci,

en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır. Öğrenci tez/sergi/proje önerisini, 44 üncü maddede yer alan komite önünde
sözlü olarak savunur. Tez/sergi/proje önerisini altı ay içinde, mazeretsiz olarak, sunmayan veya
iki dönem üst üste tez/sergi/proje önerisi ara raporunu sunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(2) Komite, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca, öneriyi izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, EYK tarafından tespit edilen esaslar çer-
çevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir du-
rumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam et-
mek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar
tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi
Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
Öğrenci toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

(5) Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapı-
lacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-
zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitünün tez yazım
kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin
danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere
beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl iki yedek üyeden oluşur
ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o anasanat dalı için yeterli jüri üye-
lerinin olmaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ens-
titü, öğrenciden jürinin oluşturulabilmesi için nitelikleri müdürlük tarafından belirlenen bir ya-
yını/çalışmayı enstitüye teslim etmesini isteyebilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru–cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi
bir saatten az, iki saatten fazla olmaz.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gere-
ğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalış-
ması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en
geç otuz gün içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Aday, sanatta yeterlik sınavının tamamlanma-
sından sonra jürinin önerileri doğrultusunda, tezinin/projesinin düzeltilmiş bir kopyasını, en
geç otuz gün içinde tez yazım kılavuzu uygunluğu yönünden incelenmesi için enstitüye teslim
eder. Tez/proje, tez yazım ve basım esasları yönünden uygun bulunduğu takdirde öğrenci, sekiz
adet ciltli tez/proje, ikinci danışman olması halinde on adet ciltli ve iki adet CD kaydını ensti-
tüye teslim eder. Eğer öğrencinin tezi/projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince destek-
lenmiş ise yukarıdaki sayılara bir adet daha eklenmesi gerekir. Öğrenci, mezuniyet için enstitü
tarafından istenen belgeleri tam olarak teslim ettikten sonra, EYK kararı ile mezuniyetine karar
verilir.
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(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaların kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak
verilir.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
ekinde öğrencinin öğrenim nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(5) Doktora diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İntihal
MADDE 48 – (1) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, öğrenci tara-

fından Enstitüye, intihal programı raporu teslim edilir.
Disiplin
MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 50 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Kayıt silme
Madde 51 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alan öğrencilerin,
kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (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 ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan

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

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI

ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2012 tarihli ve 28415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-
versitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uluslararası programın öğretim planı Fırat Üniversitesi ve ortak üniversite tara-
fından birlikte hazırlanır, ilgili fakülte kurulunca ve Senatoca onaylanarak uygulamaya konulur.
Ortak üniversite planında bulunan derslerin ortak üniversitede, Fırat Üniversitesi planında bu-
lunan derslerin Fırat Üniversitesinde alınması zorunludur. Ancak, öğrenci sadece bir dersten
başarısız olup, diğer tüm derslerini Fırat Üniversitesinde başarı ile tamamlamışsa, bu durumdaki
öğrenciler başarısız olduğu tek dersi ortak üniversiteden alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2012 28415
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b) Merkez (MKÜ BİSAK): Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama
ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; bitkilerde sorun olan hastalıklar, zararlılar, yabancı

otlar ve abiyotik faktörlerden kaynaklanan sorunların; klinik laboratuvarlarında ve aynı za-
manda gezici klinik aracı ile yerinde doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde tanılayarak üreticilere,
bitki sağlığı konusunda etkili ve ekonomik çözüm önerileri sunmak, bu alanda faaliyet gösteren
büyük tarım işletmelerinden resmi ve özel tarımsal kuruluşlara kadar geniş bir kesime ürünlerde
karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak ar-ge sonuçlarını içeren bilimsel bilgi trans-
ferini gerçekleştirmek ve Üniversite, sanayi, kamu ve üreticiler arasında işbirliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversiteler ve ilgili bakanlıkların bünyesinde bitki sağlığı ve gıda güvenliği konu-

sunda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ile benzer
birimler arasında bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunmak,

b) Bitki sağlığı sorunlarını yerinde tespit etmek için düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek
arazi çıkışları ile üreticilerle doğrudan bağlantı kurularak tohum, fide ve fidan seçiminden hasat
sonrasına kadar yapılan işlemler konusunda gerçekçi bir çiftçi kaydı ile bilgisayar ortamında
her bir üreticiye ait veri tabanı oluşturmak,

c) Bitki sağlığı alanında faaliyet gösteren büyük tarım işletmelerinden tarım teşkilatla-
rına kadar geniş bir kesime bitkide karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik bilgi transferini
gerçekleştirmek,

ç) Güvenli ve yeterli gıda konusunda çiftçileri bilinçlendirmek,
d) Bölgede bitkisel üretim sürecinde pestisitlerin yoğun ve zamansız kullanımlarından

dolayı mantar, bakteri ve zararlı böceklerin tarım ilaçlarına karşı direnç gelişimlerini uzun
süreli izlemek,

e) Hatay’da görülen özel bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlarının tanılanması
ve bunlara karşı etkili mücadele programlarının belirlenmesi konularında çalıştay, konferans,
seminerler düzenlemek ve yaygın etki oluşturmak için yazılı ve görsel basın araçlarından ya-
rarlanmak,

f) Hatay’daki biyolojik çeşitliliğin zenginliğine bağlı olarak bitki hastalık, zararlı ve
yabancı otların dağılım haritasını oluşturmak,

g) Bölgesel ve ulusal çapta kurulabilecek bitki sağlığı merkez ağı ile tarımsal güvenlik
ağının oluşumuna öncülük etmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili teknik konularda çalışmalarda

bulunan Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün

altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili bölümde kadrolu öğ-

retim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendir-

mek üzere Rektörün onayına sunar ve onay ile müdür yardımcıları görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi

altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri

almak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları Rektörün onayından sonra

uygulamak,

c) Merkez tarafından yürütülen projelerin işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, Merkezin özel veya referans laboratuvar

statüsü kazanması için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak

süresi içinde Rektöre sunmak,

e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında

Danışma Kuruluna rapor sunmak, Rektör tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili eğitimi

ve deneyimi olan, Üniversitenin çeşitli bölümlerinde kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun

süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme ya-

pılır.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2016 – Sayı : 29901



(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa üyelerin salt çoğun-

luğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır ve oyların eşitliği halinde,

Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün katılamadığı du-

rumda Yönetim Kuruluna müdür yardımcılarından birisi başkanlık eder. Yönetim Kurulu ka-

rarları, Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amacına uygun olarak Müdür tarafından

hazırlanan bilimsel, teknik ve idari faaliyet rapor ve programını inceleyerek Rektörün onayına

sunmak,

b) Merkezin insan kaynaklarının niteliklerini belirlemek,

c) Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

ç) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak,

d) Müdür tarafından getirilen konuları karara bağlamak,

e) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Da-

nışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğ-

retim elemanlarından beş ve kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını temsil edecek iki kişi

olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir.

Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yazılı davet üzerine üye sayısının salt çoğunluğu ile

toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlar ve ça-

lışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütü-

lecek lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen yüksek

lisans ve doktora programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına 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) Akademik Kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
d) Enstitü kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün kurulunu,
e) Enstitü yönetim kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün kurulunu,
f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara

uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
g) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğrenci: Lisansüstü öğrenimi için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
h) Öğrenci Kaynakları Birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Program koordinatörü: Sabancı Üniversitesindeki ilgili programın veya program gru-

bunun koordinatörünü,
j) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
k) SÜ kredi: Ulusal kredi sistemi çerçevesinde belirlenen Sabancı Üniversitesi Kredisini,
l) Üniversite (SÜ): Sabancı Üniversitesini,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Öğrenim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğrenim dili İngilizce’dir, ancak Akademik Kurul tara-

fından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.
(2) Akademik Kurul kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile Türkçe eğitim veren prog-

ramlar açılabilir.
Akademik yıl
MADDE 6 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık sonbahar ve ilkbahar

dönemlerinden oluşur. Dönem sonu sınavları belirtilen sürelere dahil değildir. Ayrıca, Akademik
Kurulun onayı ile açılacak isteğe bağlı yaz döneminde de lisansüstü dersler verilebilir.
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(2) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde; başvuru, kayıt, ücretler,
sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirlenir.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin önerisi

ve Rektörün onayı ile belirlenir.
(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,

doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olması gerekir. Yüksek lisans programına, başvuru sırasında halen bir lisans programına kayıtlı
adayların; doktora programına başvuru sırasında halen bir lisans veya tezli yüksek lisans prog-
ramına kayıtlı adayların, öğrenimlerini, en geç başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk
kayıtları için ilân edilen sürenin sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

(3) Enstitülerde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili enstitü müdürünün önerisi
ve Rektörün onayı ile her bir enstitü için, enstitü kurulu tarafından atanacak bir enstitü yönetim
kurulu tarafından yürütülür.

(4) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü ta-
rafından en az üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir kabul jürisi kurulur.

(5) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların sağlaması ge-
reken koşullar ve transkript, referans mektubu, neden lisansüstü eğitimi yapmak istediğini be-
lirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler enstitü tarafından belir-
lenerek Akademik Kurul tarafından onaylanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran
adaylar için ALES belgesi istenip istenmeyeceği ve isteniyorsa ALES taban puanı enstitü ta-
rafından karara bağlanır. Başvuru koşullarında yer alan ALES taban puanı, tezli yüksek lisans
programları için 55 puandan az olamaz. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edi-
len sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Kabul jürisi; tezli veya tezsiz yüksek lisans progra-
mına başvuran adayları, belirlenmiş olan başvuru koşullarına göre değerlendirerek, adayların
programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. ALES puanının %50'den az olmamak ko-
şuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı enstitü yönetim kurulu kararı ve Akademik
Kurul onayı ile belirlenir. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu kararında yer alan jüri öne-
rilerinin, Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara tebliğ edilir. Enstitünün ke-
sin kabul kararında, adayın tezli veya tezsiz hangi yüksek lisans programına kabul edildiği be-
lirtilir.

(6) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların 80 puandan, tezli yüksek
lisans derecesi ile başvuranların 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ve Akademik Kurul onayı ile belirlenen ALES puanını sağlamaları gerekir. Tezli yüksek
lisans derecesi ile doktoraya başvuracak olanların, doktora programlarına kabulünde enstitülerin
belirlemiş olduğu ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat
ve gerekli görüldüğünde yapılacak yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilir. ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı enstitü yönetim
kurulu kararı ve Akademik Kurul onayı ile belirlenir. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eş-
değer kabul edilen sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Lisans derecesiyle doktora progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Başvuru için adayların sağlaması gereken not döküm belgesi, re-
ferans mektubu, neden lisansüstü yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından
onaylanır. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu kararında yer alan jüri önerilerinin, Rektör
tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara tebliğ edilir.
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(7) Yabancı uyruklu adayların kabul şartları ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından
belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(8) Herhangi bir lisansüstü programına başvuran öğrencinin, Üniversite tarafından eş-
değerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil yeterlilik sınavlarının birinden
yine Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya Üniversitenin
düzenlediği İngilizce dil ölçme sınavında başarılı olması gerekir. İngilizce dil ölçme sınavında
yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, temel geliştirme yılında öğrenim görür. Üniversitenin
mezunları, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul
edilirse İngilizce dil yeterliliğini sağlamış kabul edilir. Anadili İngilizce olan ülkelerin vatan-
daşlarının lisansüstü programlara başvuru yapmaları durumunda, İngilizce dil yeterlilikleri
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(9) 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 ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi, enstitü tarafından be-
lirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(10) Tezli yüksek lisans programını Üniversitede üstün başarı ile bitirenler jüri kararı
ile doktora programına kabul için gereken bilim sınavından muaf tutulabilir. Bunun için adayın
doktora programına süresi içinde başvurmuş olması gerekir.

(11) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar kapsa-
mında Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için, tam zamanlı öğrenci statüsünde
kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları
notları gösteren transkript verilir.

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

Tezli yüksek lisans programından doktora programına geçiş
MADDE 8 – (1) Üniversitede tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler,

geçiş yapmak istedikleri dönemin ders kayıtlarından önce lisans derecesiyle doktora programına
doğrudan geçiş için başvurabilirler. Başvuran öğrencilerin, 7 nci maddede tanımlanan doktora
programlarına kabul koşullarını sağlaması ve geçişlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan karara bağlanması gerekir.

Yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 9 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler, enstitü

yönetim kurulu onayı ile yapılır. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda en az bir dönemini ta-
mamlamış olması ve geçmek istediği dönem için belirlenen programın asgari başvuru koşul-
larını sağlaması gerekir. Bu durumda, tezli ve tezsiz yüksek lisans programında alınan enstitü
yönetim kurulu tarafından uygun bulunan dersler geçmek istediği tezli veya tezsiz yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından Üni-

versiteye veya Üniversitedeki programlar arasındaki yatay geçiş başvuruları; lisansüstü prog-
ramında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış ve başvuru sırasında kayıtlı öğrenci olmak
koşulu ile enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yurt dışından alınmış lisans/yüksek
lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu
ile kabul edilmek için, 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan kabul jürisinin olumlu
kararı ve enstitünün onayı gerekir. Kabul jürisi; farklı üniversiteden gelen öğrencinin kredi eş-
değerlik değerlendirmesini yapar ve öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumundaki başarısının
derecesini ve İngilizce dil bilgisini değerlendirmesinde göz önünde tutar. Yatay geçiş yapan
öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, daha önce öğrenim gördükleri süreler de katılır.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü programda verilen dersleri, program koordinatö-
rünün onayı ile özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrencilik; ilgili programda doğrudan de-
rece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki dönemi geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde başvuran adayların; öncelikle ilgili enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin olarak belir-
lediği şartları yerine getirmiş olması gerekir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı
oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir. Bu belge,
diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.

(2) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar.

(3) Üniversitenin diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik sta-
tüsünde ders alamazlar.

(4) Özel öğrenci olarak ders alanlardan, daha sonra lisansüstü programlara kabul edi-
lenlerin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde; enstitü
yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilen dersler, notları ile birlikte transfer edilir ve bu dersler,
kayıt olduğu lisansüstü programdan mezuniyet için gerekli ders sayısının %50’sini geçemez.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 12 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü

programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlardan, eksiklikleri olduğu belirlenen adaylar
bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık programının süresi iki dönemi aşamaz ve
bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
İki dönem sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programını; süresi içinde, enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen tüm derslerden en az D notu ve 2,00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci
lisansüstü programa başlayabilir. Ancak; bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, program
koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

(3) Adayın bilimsel hazırlık programı için aldığı derslerin kredileri, öğrencinin kabul
edildiği lisansüstü programda kullanılamaz.

İlk kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kay-
nakları Birimine teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için
gereken belgeler, Üniversite tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya ens-
titü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işle-
mi, geçerli mazereti olan öğrencinin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafın-
dan da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vaz-
geçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilenlerin kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem kayıtları
MADDE 14 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanların-
dan yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının uygun görüşünü alarak,
ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İsteğe bağlı yaz döne-
minde sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.
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(2) Sonbahar ve ilkbahar dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona
erdikten sonra kayıt yaptırılmaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda,
ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması koşulu ile enstitü
yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt
yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine ge-
tirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci, enstitü yönetim kurulu tara-
fından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en geç mazeretli kayıt süresi bitimine kadar kay-
dını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dönem
öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemeleri
ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Öğ-
rencinin kayıtsız kaldığı dönemler, öğrenim süresine sayılır.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 15 – (1) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip

eden ikinci hafta içinde öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ek-
leme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrencilerin, danışmanlarının onayını alarak iste-
dikleri ders değişikliklerini bizzat yapmaları gerekir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra
yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca enstitü yönetim kurulunca, öğrencinin mazeretinin uy-
gun görülmesi üzerine yapılabilir. İsteğe bağlı yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılmaz.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından; öğrencinin kişisel gelişiminin yanı sıra, akademik durumunun iz-
lenmesi, ders seçimleri, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dönem projesinin yürütülme-
sinde rehberlik etmek üzere, en geç birinci dönemlerinin sonuna kadar danışman belirlenir ve
ikinci dönemin başında danışman ataması yapılır. Danışmanlar, öğretim üyeleri veya doktora
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrencilere; ders seçimleri, ders ekleme-
bırakma gibi hususlarda, tez danışmanı atanıncaya kadar program koordinatörü danışmanlık
yapar. Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından; en geç birinci dönemin sonuna kadar, Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri
arasından tez danışmanı belirlenir ve ikinci dönemin başında atanır. Niteliklere uygun öğretim
üyesi bulunmaması halinde; enstitü yönetim kurulu tarafından, başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi, tez danışmanı olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, en az
doktora derecesine sahip, Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(3) Doktora programında kayıtlı öğrencilere; ders seçimleri, ders ekleme-bırakma gibi
hususlarda, tez danışmanı atanıncaya kadar program koordinatörü danışmanlık yapar. Doktora
programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, en geç ikinci dö-
nemin sonuna kadar tez danışmanı atanması zorunludur. Tez danışmanı Üniversitenin kadro-
sundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Niteliklere uygun öğretim üyesi bulunmaması halin-
de; enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez
danışmanı olarak atanabilir. Öğretim üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, başarıyla ta-
mamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez da-
nışmanı, en az doktora derecesine sahip, Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders programları ve ders yükü
MADDE 17 – (1) Lisansüstü ders programları ve derslerde yapılacak değişiklikler her

dönem başında enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin danışmanının gerekçeli açıklamasına
dayanarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin isteğe bağlı yaz döneminde Üniversitede alabilecekleri en fazla ders
yükü yedi kredidir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Derslerin kredi değerleri, AKTS ve SÜ kredisi olarak düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin SÜ kredisi, haftalık ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama

saatinin 0,5 katının toplamıdır. Bir dersin AKTS kredi değeri ise; Avrupa Yükseköğretim Ye-
terlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında ön-
görülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil
eder. Lisansüstü derslerinin kredi değerleri, bu fıkrada belirtilen ilkeler çervesinde ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaz döneminde her ders için, sonbahar ve ilk-
bahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dı-

şında, dönem sonu sınavına da girmeleri gerekir.
(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğren-

ciye proje de yaptırılabilir.
(3) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, ara sınav veya dönem sonu sı-

navına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.
(4) Öğretim üyeleri, ilgili enstitü müdürünün onayını almadan dönem sonu sınavının

zamanını ve tarihini değiştiremez.
(5) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt

süresinin başlangıcından dört gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tara-
fından ilgili ders için I notu verilir. I notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili 21 inci maddenin
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(6) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle enstitüde saklanır
ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on beş iş gü-

nü içinde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınavı ka-
ğıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürü tarafından dilekçenin kendisine iletil-
mesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek
sonucu enstitü müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 24 üncü madde çerçevesinde
gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 21 – (1) Dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve öğren-

cilerin aldıkları her ders için bu madde kapsamında notlandırma yapılır. Öğrencilerin dersler-
deki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının, ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının
sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrenciye dersin ne şekilde değer-
lendirileceği, dönem çalışması, ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının ağırlığının ne olacağı
o dönemin başında bildirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az geçer not, not ortalamasına
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dahil edilen dersler için C, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için S’dir. Akademik tak-
vimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen ve not ortalamasına dahil
edilen dersler F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler U notu olarak işlem görür. Notlarda
yapılacak düzeltme, 24 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirilir. Harf notları ve katsayıları
aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı
A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0
F 0

(2) Ayrıca diğer notların kullanım alanları aşağıda açıklanmıştır;
a) I notu (eksik); dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti nede-

niyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğ-
rencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde; mazeretlerini belirten
belgeleri talep dilekçeleri ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin dersin
öğretim üyesince uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten bel-
geler ve talep dilekçesi ilgili enstitü tarafından, en geç akademik takvimde not girişleri için
son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe ka-
dar ilgili belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not orta-
lamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notu olur.
Öğrencinin I notu aldığı dersten, öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları
tamamlaması ve belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi gerekir. İlgili enstitü, I notlarının
harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine
kadar olmak üzere belirlediği I notu dönüşüm tarihlerini, karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine
iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar, tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştü-
rülmeyen I notu; not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen
dersler için U notuna dönüşür.

b) P notu (devam eden); not ortalamasına dahil edilmeyen dersler ile proje ve tez çalış-
malarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

c) S notu (yeterli); not ortalamasına dahil edilmeyen dersler ile proje ve tez çalışmala-
rında başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U notu (yetersiz); not ortalamasına dahil edilmeyen dersler ile proje ve tez çalışma-
larında başarısız olan öğrencilere verilir.

d) T notu (transfer); Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan
veya Üniversitede lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumunda ders
almış öğrenciler için daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği kabul jürisi tarafından kabul
edilen derslere verilir. Ayrıca, Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından
özel öğrenci statüsünde alınan ve eşdeğerliği enstitü tarafından kabul edilen dersler için de kul-
lanılır.
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e) NA notu (devamsız); derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere
verilir. NA notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortala-
masına dahil edilmeyen dersler için U notu gibi işlem görür.

f) P, S, U ve T notları, not ortalaması hesaplarına katılmaz.
(3) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-

bakı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.
Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin SÜ kredisi

ile aldığı notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) he-
sabında; ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin SÜ
kredisi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden
itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen
ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ancak akademik başarı sıralama hesap-
lamaları virgülden sonraki tüm haneler dikkate alınarak yapılır. GNO hesabında tekrar edilen
derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte
gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 23 – (1) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde

verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlen-
dikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Üniversitede öğrenim gö-
ren tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri
süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğ-
rencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 24 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın dü-

zeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Ders notlarında, herhangi bir dönemde yapılan maddi hatanın, en geç izleyen dönemin
ders kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, aldıkları bütün lisansüstü ders, tez, seminer, bilimsel ha-

zırlık dersi ve proje çalışmalarına devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumu ilgili
öğretim üyesi tarafından izlenir.

Başarı denetimi
MADDE 26 – (1) Herhangi bir dönem sonunda GNO’su en az 3,00 olan öğrenciler ba-

şarılı, GNO’su 3,00'ın altında olan öğrenciler sınamalı sayılır.
Derslerden muafiyet
MADDE 27 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğren-

ciler, aldıkları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, Üniversi-
teye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile
ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan
derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğ-
rencilerin daha önce almış oldukları, mezuniyet amacıyla kullanılmamış olan ve eşdeğerliği
kabul jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen T notu, GNO ve DNO he-
sabına katılmaz; Üniversitede alınan derslerin notları ise ortalama hesabına katılabilir. Bu şe-
kilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de ens-
titü yönetim kurulu kararında belirtilir.
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(2) Yüksek lisans programında kayıtlı iken daha sonra doktora programındaki dersler-
den muafiyet için alınan dersler, dönem kayıtlarından önce enstitü yönetim kurulu kararı ile
Öğrenci Kaynakları Birimine bildirilir.

(3) Daha önce Üniversitede özel öğrenci olarak kayıtlı iken ders almış öğrencilerin, iz-
leyen dönemlerde lisansüstü programa tam zamanlı öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmaları ha-
linde, özel öğrenci iken aldıkları derslerden muafiyetleri,11 inci madde kapsamında ilgili enstitü
tarafından değerlendirilir.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlarda bir dersten F, U, NA, D, D+, C- notu alan

öğrencilerin, bu dersi tekrar almaları gerekir. Öğrenciler, geçer not alamadıkları seçmeli ya da
sonradan programdan çıkartılan bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen baş-
ka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve diğer me-
zuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha
önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son alınan dersin
toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler
transkriptte gösterilir. Notu B veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz.

Ders saydırma
MADDE 29 – (1) Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde otomatik

olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod
ile alınan dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki
kurallar çerçevesinde birbirlerinin yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka ders yerine saydırılabilir.
b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.
c) B veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırılmaz.
ç) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders, daha önceki dönemlerde alınan bir ders

yerine saydırılabilir; her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma
işlemi yapılmaz.

d) Diğer üniversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders alınabilir. Bu
durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

e) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde bu istek,
işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Ders saydırma
istekleri; sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde derslerin başlamasını takip eden onbirinci haftanın
başı ve isteğe bağlı yaz dönemi için ise beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son
iş günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir.

f) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO he-
saplarından düşürülüp, en son alınan dersin toplam puanının bu hesaba katılması suretiyle, ka-
yıtlı bulunulan dönemin sonundaki GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere
ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler trans-
kriptte gösterilir.

g) Üniversitede kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsün-
de alınan derslerin Üniversitedeki programa sayılması aşağıdaki kurallara göre yapılır:

1) Alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna enstitü
yönetim kurulu karar verir.

2) Öğrencinin; ders sayımı için izleyen dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar ka-
yıtlı olduğu enstitüye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tara-
fından kabul edilen dersler T notu ile öğrencinin Üniversitedeki programına sayılır.

3) Yaz döneminde, Üniversiteden alınan veya diğer yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin SÜ kredi toplamı,17 nci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen ders yükü çerçevesinde olabilir.
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4) Öğrencinin, öğrenimi süresince özel öğrenci statüsünde alabileceği ders sayısı en
fazla üç olabilir. Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış olan özel an-
laşmalar kapsamında alınan dersler bu kapsamın dışındadır.

Ortak öğretim programları açılması
MADDE 30 – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü

programlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulacak protokol ile açılabilir. Öğrenim
süreci, ilgili mevzuat hükümlerine göre bu protokolde tanımlanır.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet

isteklerini Öğrenci Kaynakları Birimine başvuru yaparak bildirmesi gerekir.
(2) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine

getirmiş ve mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not orta-
laması en az 3,00 olan, proje dersinde başarılı olan ve ayrıca programdan mezun olabilmek
için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans diploması ve AKTS’ye göre
hazırlanmış diploma eki verilir.

(3) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine
getirmiş ve mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not orta-
laması en az 3,00 olan, tez sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç
kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da
sağlayan öğrencilere, tezli yüksek lisans diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki
verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Kayıtlı olduğu doktora programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirmiş ve
mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not
ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az
3,00 olan, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tezi başarılı olan, 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, ayrıca programdan mezun olabilmek için diğer koşulları
da sağlayan öğrencilere, doktora diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.
Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur.

(6) Üniversiteden lisansüstü diploması alabilmek için, yurt dışındaki anlaşmalı yük-
seköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler
hariç olmak üzere, öğrencinin son dönemini, Üniversitede tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş
olması gerekir. İsteğe bağlı yaz dönemi süresi son dönem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Kayıtlı olduğu lisans derecesi ile doktora programında sunulan derslerden en az
yedi dersi başarı ile tamamlamış ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlaya-
mayan öğrencilerin bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile olur. Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin hangi derslerinin yüksek
lisans programına sayılacağı ve öğrenim süresinden kaç dönem harcamış kabul edileceği be-
lirtilir.

(8) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, doktora veya yüksek lisans tezinin bir kop-
yası, elektronik ortamda, ilgili enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.
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Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması
MADDE 32 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye

baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye
başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerinde, kayıp nede-
niyle düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yüzyirmi AKTS kredisi ve

yirmi bir SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalış-
masından oluşur. Zorunlu derslerin kredi toplamı, programın toplam kredi miktarının yarısını
aşamaz.

(2) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört dönem olup, azami süresi altı dönemdir.
Dört dönemin sonunda seminer dersini ve diğer dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrenciler
ile azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğ-
rencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programından, mezuniyet koşullarının sağlanması halinde sü-
resinden önce mezun olunabilir.

(4) Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının ve program
koordinatörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın mezuniyet
yükümlülüğüne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

Tez
MADDE 34 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans derecesini

haketmek için bir tez hazırlayıp sunmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğ-
renciler, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir ve öğrenciler en geç üçüncü dönemin başından itibaren her
dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve program koordinatörlüğünün önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay
önce atanır. Tez jürisi, biri tez danışmanı, en az biri de SÜ dışından olmak üzere üç veya beş
öğretim üyesinden oluşur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Ayrıca bir de yedek üye belirlenebilir.

(3) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, yüksek li-
sans programına başlarken aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce yazmak ve jüri önünde İngi-
lizce olarak savunmak zorundadır.

(4) 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 raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(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 program koordinatörü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
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(6) Jüri üyeleri, 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 ve dinleyicilere açıktır.

(7) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Program koordinatörü, alı-
nan kararı en geç üç gün içinde ilgili enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler
düzeltme aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bu-
lunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin
talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(8) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin iç
kapağının jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve 31 inci madde
kapsamında tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde tez tes-
lim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam doksan AKTS kredisinden ve

otuz SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on ders ile not ortalamasına dahil edilmeyen
dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve isteğe
bağlı yaz dönemi hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki
dönem, azami üç dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği
programın mezuniyet yükümlülüğüne sayılmak üzere SÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü
ders alabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(6) Not ortalamasına dahil edilen derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan,
ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlayan yüksek lisans
öğrencisi tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Ortak Yüksek Lisans

Amaç
MADDE 36 – (1) Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma

imkânı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış tezsiz ortak yüksek lisans programları açıla-
bilir.
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Tezsiz ortak yüksek lisans programı açılması
MADDE 37 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili enstitü yönetim kurulları

ile Akademik Kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.
Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 38 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, toplam altmış SÜ kredisinden

az olmamak koşulu ile her iki diploma programından onar adet ders olmak üzere toplam 20
adet ders ve not ortalamasına dahil edilmeyen proje çalışmasından oluşur. Programın AKTS
kredisi yükümlülükleri, 35 inci madde kapsamında değerlendirilerek belirlenir.

(2) Tezsiz ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi bilimsel hazırlık süresi
hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, azami üç
dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin programın süresi sonunda her iki diploma programının mezuniyet yü-
kümlülüklerini yerine getirmiş ve mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kulla-
nılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalamasının en az 3,00 olması, alı-
nan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalamasının en az 3,00 olması,
not ortalamasına dahil edilen dersleri ile dönem projelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca prog-
ramdan mezun olmak için diğer koşulları da sağlaması gerekir.

(4) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği
programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders
alabilir.

(5) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(6) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(7) Tezsiz ortak yüksek lisans programının herhangi bir aşamasında, diploma program-
larının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin, Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans prog-
ramlarına intibakı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 39 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam 240 AKTS kredisinden ve 21 SÜ kredisinden az olmamak koşuluyla en az
yedi ders ile seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam en az 300 AKTS kredisinden ve 42 SÜ kredisinden
az olmamak koşuluyla en az on dört ders ile seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programında dersleri başarıyla tamamlama süresi; bilimsel hazırlık süresi
ve isteğe bağlı yaz dönemi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için
azami dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise altı dönemdir. Bu süre
içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya belirlenen en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlık süresi ve isteğe bağlı yaz
dönemi hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler için sekiz dönem olup azami on iki dönem; lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler için ise on dönem olup azami on dört dönemdir. Belirtilen sürede
derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden, derslerini ve/veya aza-
mi süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanlara;
tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programlarında program koordinatörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmaz. Lisans derslerine ka-
yıtlar, öğrencinin doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmayacak şekilde, ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile yapılır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavına, derslerini ve seminerini tamamlayan öğ-

renciler, bir yılda en fazla iki kez girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk beş dönem içinde, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
ise isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk yedi dönem içinde doktora yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.

(2) Doktora yeterlik sınavları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, Üni-
versitede sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınavı; en az ikisi SÜ dışından olmak üzere, danışman dâ-
hil, beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, program koordinatörlüğünce, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Sınavın yazılı veya sözlü kısımlarından herhangi
birisinde başarılı olan öğrenci bir sonraki dönemde sadece başarısız olduğu kısımdan sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programın toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçme-
mek şartıyla aldığı derslere ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü
kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde

ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme ko-
mitesi; öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesinden başka, ilgili alandan bir öğretim üyesi
ile farklı alandan bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez
danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi üyesi olamaz ancak
komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde il-
gili enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, ya-
pacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü
savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine iletir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitüye işlemin bitişini izleyen üç gün içinde tu-
tanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, talep etmeleri durumunda tez konusunu değiş-
tirmek için kayıtlı oldukları enstitüye başvurabilirler. Bu talep, enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan değerlendirilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl 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 kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci fıkrada belirtilen sü-
rede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez
MADDE 42 – (1) Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci en az bir dö-

nem sonra doktora tez savunmasına girebilir. Öğrenci, aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce
olarak yazmak ve jüri önünde İngilizce 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 ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

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

(4) Doktora tez jürisi; tez danışmanı ile program koordinatörünün önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden olu-
şur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü 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) Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay
içinde yapılır. Tez savunma tarihi ve yeri, ilgili enstitü tarafından, tez savunma tarihinden en
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az bir hafta önce ilan edilir ve tez enstitüde öğretim üyeleri tarafından incelemeye açık tutulur.
Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve din-
leyicilere açıktır.

(6) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğun-
lukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç
gün içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen
şekilde düzelterek, aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme alan öğrencinin dönem kaydını
yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin de Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi
ile doktoraya kayıtlı öğrencilerden, tezde başarılı olamayanlar için talep etmeleri ve 39 uncu
maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları sağlamaları halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(7) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını program koordinatörü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(8) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üye-
lerince iç kapağı imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora
öğrencisi diploma almaya hak kazanır ve 31 inci madde kapsamında doktora diploması verilir.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Üniversiteden Ayrılma ve İzin

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 43 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Bi-

rimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi kaydının iptali talebinde
bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin
olarak uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversite-
den ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti
ve/veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödemesi gereken ücretler talep edilmez.
Ödeme yapılmış ise öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üni-
versiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafın-
dan sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haf-
tanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu veya isteğe bağlı yaz dönemi için,
derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının
iptal edilmesi talebini yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu ücretin, sonbahar ve ilk-
bahar dönemleri için dönem öğrenim ücretinin, yaz dönemi için kayıtlı olduğu ders(ler)in üc-
retinin, %25'ini ödemesi gerekir. Öğrenci, ödemekle yükümlü olduğu ücretin %25'inden fazla
ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep
edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun
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olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız
olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda
ödemekle yükümlü olunan ücretin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın
son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi için, derslerin başla-
masını takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi baş-
vurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından dü-
şürülür. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda, öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve not-
ları kayıtlarına geçirilerek, Üniversiteden ayrılma talebi izleyen dönemin başı itibarıyla işleme
alınır.

ç) Üniversiteden herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin, kayıt sildirme işlemini ta-
mamlamaları halinde, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerin birer kopyaları Üni-
versitedeki dosyalarında saklanmak üzere asılları iade edilir.

İzinli sayılma
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, ailevi, kişisel, aka-

demik, yurt dışında eğitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvura-
bilir. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik ile
sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları sona
erdikten sonra; izin başvurusu yaparak gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri
MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak

koşulu ile toplam dört dönem izin verilebilir. Bilimsel hazırlık programında kayıtlı öğrenciler
için en çok iki dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez.

İzin başvurusu
MADDE 46 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler; izin gerekçesine ilişkin belgeleri de

ekleyerek bir dilekçe ile, en geç dönem sonu sınavlarının başlangıç tarihinden dört hafta önceki
son iş gününe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri
değerlendirmeye alınmaz. İzin talepleri, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve
karara bağlanır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından ka-
rarın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli ayrılma
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin Üniversiteden izinli ayrılmalarına ilişkin esaslar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvu-

rusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem
izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25'ini, bir
akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin
%25'ini ödemesi gerekir.

b) Derslerin başlamasını takip eden beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının
başlangıç tarihinden dört hafta önceki son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu
kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait
ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50'sini, bir akademik yıl izin aldıysa o
akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir. Bu
tarihten sonra ilgili dönemin derslerinin son gününe kadar yapılan başvuruların zaruri görülerek
değerlendirilmesi ve kabul edilmesi halinde, ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücre-
tinin tamamının ödenmesi gerekir, ücret iadesi yapılmaz.
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c) İzin başvurusu yapan ve izni onaylanan öğrencinin, izninin işleme alınması ve öde-
mekle yükümlü olduğu miktardan fazla ödemiş olduğu ücretin iadesinin yapılabilmesi için;
Üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından
sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin izin aldıkları
dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İzni onay-
lanan ve ücret ödemesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış
olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

ç) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları süre içerisinde hangi öğrencilik haklarından ve
Üniversitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversitece belirlenir.

İzinden dönüş
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri

ödemeleri ve Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, ders
kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında, izni devam ederken Üni-
versiteye dönmek isteyen öğrencinin, ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitü müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurması gerekir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğ-
rencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden, daha önce aynı dönem için
ödemiş olduğu izin ücreti düşülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri ve Üniversitece belirlenen esaslar uygulanır.

Burslar
MADDE 50 – (1) Öğrencilere bursların dağıtımı, Rektör tarafından oluşturulan bir ko-

mite tarafından ve Üniversitece belirlenen esaslara göre yapılır.
Ücretler
MADDE 51 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini
ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem ba-
şında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin; ödemekle yü-
kümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 30/10/2014 tarihli ve 29160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sa-

bancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/76 
KARAR NO : 2016/71 
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 23/02/2016 tarihli ilamı ile TCK 155/2 maddesi gereğince BERAATİNE 
karar verilen Rafet ve Gülsen oğlu, 13/03/1982 doğumlu, Sivas İli, İmranlı İlçesi, Yenimahalle 
köy/mahalle nüfusuna kayıtlı TAYFUN GÜNAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli 
karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza Dairesine istinaf yolu açık 
olmak üzere yasal süre içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar 
verilmiş olup, 

İlan olunur. 9817 
————— 

ESAS NO : 2015/387 
KARAR NO : 2016/200 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/04/2016 tarihli ilamı ile 359/b, 359/b 
maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS (iki kez), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 
KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 
HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, b, d, e) ile cezalandırılan Alaettin ve Ümmü 
oğlu, 20/01/1978 doğumlu, Manisa, Alaşehir, Yeşilyurt mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞAHİN 
KESKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza Dairesine istinaf yolu açık 
olmak üzere yasal süre içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar 
verilmiş olup, 

İlan olunur. 9818 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinden: GAZİANTEP 

İLANEN TEBLİĞ 

Es-K No: 2016/253 Esas, 2016/279 Karar, K. Tarihi: 15.06.2016 sanık Mehmet AKAR, 

Kamil ve Yıldız Oğlu, 1995 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN İlçesi Güneşli Mah 

nüfusuna kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 11063834860 Halen: Cumhuriyet Mah. Ş. Piyade Resul 

TOKATÇI Cad. Dış Kapı No: 55 İç Kapı No: 1 GÖKSÜN/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

ikamet eder. Suç: İzin (Hava Değişimi) Tecavüzü Suç tarihleri: 14.02.2016-13.04.2016 K. 

Maddesi ASCK'nın 66/1-b, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1-f ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/1,2'inci maddeleri Verilen ceza: BEŞ AY KAMUYA 

YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMASINA karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci Zırhlı 

Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 

dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 

başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 

olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 9872 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/10017 

SUÇ : 213 sayılı VUK'ya aykırılık 

SUÇ T. : 2008, 2009, 2010 ve 2011 takvim yılları (Sahte belge kullanmak)  

SANIK : Erhan ALTUĞ: (Korkmaz, Asife oğlu 17/04/1983 doğumlu) Başpınar Mah. 

1146 Sk. No: 17 Altındağ/Ankara adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

04/06/2014 gün ve 2013/199 E. 2014/377 K. sayılı hükmün katılan vekili ve sanık Erhan Altuğ 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığ'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BOZMA isteyen 07/06/2016 gün ve 11/2014/267304 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 10489/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No: 111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim 

1 
1. Kalem (30.000 Kğ) Trijen Pilot 

Tesisine LPG Dökme Gaz Alımı 
519042 2016-2121 21.12.2016-14.00 365 Gün 

2 
1. Adet Radar Şev Ölçüm Cihazı 

Alımı 
519057 2016-2122 21.12.2016-15.00 150 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, ( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 10523/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 937019, 967518 ve 

967946 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Akif AKA (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795), Hilal 
BACAKSIZOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5590, Oda Sicil 
No:15637), 

Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1038226, 1076890 ve 
1076898 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mehmet Haluk GÖĞÜŞ 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24009, Oda Sicil No: 34899), 
Asuman VEZİROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5500, Oda Sicil No: 
20629), Emin KILIÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11896, Oda Sicil 
No: 17210), 

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan 932345, 948449 ve 
954304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Çiğdem Ozan ÇETİN’in (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849), 

Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1117262, 867675 
ve 730595 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Derya BİRGİN’in (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15154, Oda Sicil No: 12914), 

Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695350, 
1089004 ve 1204153 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Enver KIRIMER’in (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16229, Oda Sicil No: 14599), 

Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1153066, 
1089107 ve 1100406 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca iki defa idari para cezası ve bir defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine 
sebep olan Osman BÜYÜKSARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 21119, Oda Sicil No: 26822) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. 
ve 9. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 
denetçi belgelerinin iptal edilmesi, 

ADF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 895420 (A Blok), 
895423 (B Blok) ve 895425 (C Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan ADF Yapı Denetim Ltd. Şti’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan İrfan 
YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67249), 

Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1038226, 1076890 ve 
1076898 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Suat ÖZDEN’in (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91811) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık 
Makamının 21.11.2016 tarihli ve 27252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur 10467/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605175 YİBF nolu (A Blok) yapının 

denetimini üstlenen MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik 
Mühendisi Ahmet Galip KOÇ (Denetçi No: 15115, Oda Sicil No: 9805) tarafından, Bakanlığımız 
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.03.2016 tarih ve E.2015/2263-
K.2016/611 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ahmet Galip KOÇ 
hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 16.11.2016 tarihli ve 26845 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10520/1/1-1 
————— 

Antalya İli, Kaş İlçesi, 98 ada, 7 parsel üzerindeki 605182 YİBF nolu (B Blok) yapının 
denetimini üstlenen MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik 
Mühendisi Ahmet Galip KOÇ (Denetçi No: 15115, Oda Sicil No: 9805) tarafından, Bakanlığımız 
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.03.2016 tarih ve E.2015/2263-
K.2016/611 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ahmet Galip KOÇ 
hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 16.11.2016 tarihli ve 26844 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10520/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 366 ada, 14 no.’lu parsel üzerindeki yapıların 

yapı müteahhidi Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 
0006315458144157) ile şirket müdürü Rüstem KARA (Yetki Belge No: 0006110322551730) 
hakkında 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen 
yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği 
Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 21.11.2016 tarihli ve 15579 sayılı Olur’u ile 
kaldırılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 10516/1-1 
—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Kazım BOZKURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 15.01.2016 gün,  2016/1208-1351 ve 
2016/1211-1354 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların 
uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş 
tarihi esas alınarak, 25.04.2017 tarihinde başlanacak olup, ceza 25.04.2018 tarihinde son 
bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Fazıl KIZILAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 16.03.2016 gün ve 2016/1214-1347 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 08.10.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 08.04.2017 tarihinde son bulmuştur. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Atila ÇAYLI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 2016/1240-1383 sayılı 
kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.10.2016 tarihinde 
başlanmış olup, 08.10.2017 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 
Lokman ÇALIK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 03.12.2015 gün ve 249 sayılı kararı ile “Meslekten 
Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 03.11.2016 tarihinde başlanmıştır. 10528/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 22.11.2016   Karar No: 6965 
DEVREDEN ŞİRKETİN: 
• TİCARİÜNVANI : Alpay Enerji A.Ş. 
• MERKEZİ ve  
  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak. No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 
DEVRALAN ŞİRKETİN: 
• TİCARİ ÜNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.  
• MERKEZİ ve  
  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak. No: 19   06530 Beysukent/ANKARA  
DEVREDİLEN PETROL 
HAKKININ MAHİYETİ  : Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak 

sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin 
tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama 
A.Ş.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 11.07.2016  
KARAR: 
Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya, Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamını bütün hak ve 
vecibeleriyle birlikte Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devretmek, adı geçen 
Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 100 hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel 
Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip 
bulunduğu % 100 hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye 
bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, 
devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci 
maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatının tamamı Arar Petrol ve 
Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ne ait olacaktır. 10473/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 21.11.2016   Karar No: 6964 
ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 
● MERKEZİ : Ankara 
● TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180.Cadde No: 86  06100 Söğütözü-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.08.2016 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 
• SAHA İŞARETİ : TPO/AL 
• KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 
• KAPSADIĞI İLÇE : Çorlu 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 1448 Hektar 



27 Kasım 2016 – Sayı : 29901 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3302 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.01.1996 
• VERİLİŞ TARİHİ : 13.05.1996 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü 

ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 18.01.2016 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 18.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile 
uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı 
Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas 
şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 
tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3302 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 
sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 18.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile 
uzatılmasına karar verilmiştir. 10474/1-1 

—— • —— 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
İzmir ili Karabağlar ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından 08/03/1996 tarihli ve 

1527 numaralı diploma ile mezun olduğu belirtilen İsmail Hakkı TESLİMOĞLU ile 10/06/1994 
tarihli ve 4026 numaralı diploma ile mezun olduğu belirtilen Sevinç DOĞANLI adına düzenlenen 
diplomaların sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik 
bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir. 

İlan olunur.  
OKUL NO 4032 
ADI SOYADI İSMAİL HAKKI TESLİMOĞLU 
BABA ADI ALİ 
ANNE ADI HABİBE  
DOĞUM YERİ KONYA 
DOĞUM TARİHİ 15/10/1978 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI KARABAĞLAR CUMHURİYET LİSESİ 
DİPLOMA NO 1527 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 08/03/1996  
BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI GENEL KÜLTÜR 

 
OKUL NO 3487 
ADI SOYADI SEVİNÇ DOĞANLI  
BABA ADI EMRULLAH 
ANNE ADI SEVGİ 
DOĞUM YERİ İZMİR 
DOĞUM TARİHİ 10/07/1977 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI CUMHURİYET LİSESİ 
DİPLOMA NO 4026 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 10/06/1994 
BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI GENEL KÜLTÜR 
 10508/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim 
üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent 
kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya 
öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa 
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve 
yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini 
kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı 
nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: 
* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 
* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini 
eklemelidirler. 

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 
olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır 

* Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir. 
 

ANABİLİM/ANASANAT 
DALI Profesör Doçent 

Yrd. 
Doç. AÇIKLAMA 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İNGİLİZ DİLİ VE 
EDEBİYATI 

1     
İngiliz Edebiyatı alanında doktora 
yapmış olmak. ve Shakespeare 
üzerine çalışma yapmış olmak. 

BEŞERİ VE EKONOMİK 
COĞRAFYA 

1     
Batı Karadeniz Bölümü ile ilgili 
beşeri ve ekonomik cografya 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

EĞİTİM YÖN. TEF. 
PLAN. VE EKONOMİSİ 

1     
Küreselleşme, denetim ve liderlik 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ  

FİZİKOKİMYA 1     
Kuvvetli asitlerin katı faz 
solvasyonu ve klatrat hidratlar 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

UYGULAMALI 
MATEMATİK 

  1   

Sobolev tip kısmi diferensiyel 
denklemler için konulan başlangıç 
ve S.-D.P.'nin çözümlerinin varlığı  
ve tekliği teoremleri konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

YAPI BİLGİSİ     1 
Taştan yapılmış eserlerin tahrip 
olma nedenleri konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

YAPI BİLGİSİ     1 
Kompozit malzemelerin yapıda 
kullanılabilirliğinin saptanması 
konusunda çalışma yapmış olmak. 
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ANABİLİM/ANASANAT 
DALI Profesör Doçent 

Yrd. 
Doç. AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İKTİSAT TEORİSİ 1     
Doçentliğini mikroiktisat alanında 
almış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ELEKTROMANYETİK 
DALGALAR VE MİKRO 
D.T 

    1 
Mikrodalga ve optik yöntemler ile 
teraherz uygulamaları konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

1     
Veri madenciliği, benzetim ve 
modelleme konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

YAPI   1   
Depreme dayanıklı bina ve istinat 
duvarı tasarımları konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

MEKATRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

1     
İki boyutlu nanoyapıların 
elektronik özellikleri konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

MEKATRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

1     

Akustik dalgaların yayılımı ve 
saçılması, akustik gürültü azaltımı 
Wiener-Hopf tekniği konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

TURİZM 
İŞLETMECİLİĞİ 

    1 
Girişimcilik ve iş tatmininin 
örgütsel sessizlik üzerine etkisi 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

TURİZM REHBERLİĞİ     1 
Zorunlu göçler konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

TURİZM REHBERLİĞİ     1 
Otel işletmelerinde müşteri sadakati 
ve müşteri tatmini konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

GASTRONOMİ VE 
MUTFAK SANATLARI 

    1 
Doktorasını gıda mühendisliği 
alanında almış olmak. 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 
İMALAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

1     
Hidrolik, pnömatik konularında 
çalışma yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

GÖZ HASTALIKLARI 1     

23 gauge vitrektomi ve slikon yağı 
tamponad ile fakoemülsifikasyonlu 
veya fakoemülsifikasyonsuz retina 
dekolman ameliyat sonuçları 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

PSİKİYATRİ    1   
Doçentliğini uygulamalı (klinik) 
psikoloji alanında almış olmak. 
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ANABİLİM/ANASANAT 
DALI Profesör Doçent 

Yrd. 
Doç. AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

BEYİN VE SİNİR 
CERRAHİSİ 

    1 
Disulframın vasospazm üzerine 
etkisi konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

KADIN HASTALIKLARI 
VE DOĞUM 

1     
Ürojinekoloji ve pelvik taban 
bozuklukları konusunda cerrahi 
tecrübesi ve çalışmaları olmak. 

KALP VE DAMAR 
CERRAHİSİ 

    1 
Atan kalpte baypass konusu üzerine 
çalışmaları ve deneyimi olmak. 

FİZYOLOJİ     1 
Deneysel Alzheimer hastalığı 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

SAFRANBOLU MYO 
RADYO VE 
TELEVİZYON PR. 

    1 
Türk Dünyası ve basın ilişkisi 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

T.O.B.B.TEKNİK BİL. MYO 

ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ 

    1 

Arayüzey tabakalı Schottky engel 
diyotların elektriksel özelliklerinin 
aydınlatma şiddetine bağlı 
incelenmesi konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

OTOMOTİV 
TEKNOLOJİSİ 

    1 
Mikrokanallarda nanoakışkan 
akışının sayısal modellenmesi 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

OTOMOTİV 
TEKNOLOJİSİ 

    1 

Biyogazın, buji ateşlemeli 
motorlarda yanma parametrelerine, 
egzoz ve gürültü emisyonlarına 
etkisi konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

BİLGİSAYAR 
PROGRAMCILIĞI 

    1 

Dizi ailelerinin korelasyon 
dağılımları ve lineer kodlarının 
destek ağırlıkları konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

YENİCE MYO 
BİLGİSAYAR 
PROGRAMCILIĞI 

    1 
Üç türevli Runge-Kutta yöntemleri 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO 

ÇEVRE SAĞLIĞI     1 
Akreplerin biyolojik mücadelede 
kullanımı konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

 10500/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Fırat Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2016 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2016 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


