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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eski yükseköğretim kurumundan alınan derslerden yeni müfredata uygun olanlar ve bunların

ECTS kredileri BYK kararı ile belirlenir ve notları 17 nci maddeye uygun olarak değerlendi-

rilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavlar sonunda DC, DD, FD, FF veya YZ harf notu alanlar için bütünleme sınavı

açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Zorunlu veya seçmeli derslerin herhangi birinden DC, DD, FD, FF, YZ veya DZ

notu alan öğrenci, bu dersi ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır, danışmanının/koor-

dinatörünün onayı ile seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir; ancak bu yeni derse

devam etme zorunluluğu vardır.”



MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline

dayalı yüksek lisans ve lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan lisans-
üstü eğitim ve öğretime 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) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD): Atılım Üniversitesi bünyesindeki enstitü-

lerdeki anabilim/anasanat dalını, 
d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Atılım Üniversitesi bünyesindeki enstitü-

lerin anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/7/2012 28368

2- 9/8/2012 28379

3- 6/9/2013 28757

4- 6/4/2014 28964

5- 5/5/2015 29346

6- 23/9/2015 29484

7- 22/6/2016 29750
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f) Enstitü Müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini,
g) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
ı) Mütevelli Heyet: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES sonucu veya

Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce
yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülerek aday-
lara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programla-
rına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli yüksek lisans programları için ise ayrıca
başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak ko-
şuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak mimarlık
temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek lisans program-
larına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. 

(2) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu
veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, ya-
bancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler
değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak mimarlık temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım
ile ilgili alanlarda açılan doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aran-
maz. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına
ve başvurulan programın puan türünde 60 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir.
Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans de-
recesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES
sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan so-
nuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer
ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açı-
lan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Sanatta
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yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve sözel
puan türünde 55 ve lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az
80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip
olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile baş-
vuran adayların kabul edilebilmeleri için gereken asgari lisans mezuniyet not ortalamalarının
en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına
başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektu-
bu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversitede yürütülen lisansüstü programların dili, Senato tarafından belirlenir ve
Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü
kurulu kararıyla öğrencilerin önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği
sağlama şartı aranabilir. Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların yabancı dil bilgi düzeyleri YDS, eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası
sınavlar, İngilizce eğitim veren diğer yükseköğretim kurumlarının İngilizce Yeterlik Sınavları
veya AİYS sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına
kabul edilebilmek için yeterlik sınav başarı notu YDS veya AİYS’de 100 üzerinden 60 puandan
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına
öğrenci kabulünde YDS’den 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir
puan veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alın-
ması zorunludur.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.
Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar
başvuru için ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzey-
lerini belgeleyen bir sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri belirlenen
süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin
aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

(6) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya ÖSYM’ce eş-
değerliliği kabul edilen uluslararası sınav puanları, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce
bilgi düzeyleri ve ilgili EABD’ce uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi so-
nucu EABD tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru so-
nuçları ilgili EABD’ler veya enstitüler tarafından açıklanır. 

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

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli bel-
gelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede
yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin
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kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca be-
lirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin
5 inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden
farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tara-
fından belirlenir.

(2) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mü-
tevelli Heyet tarafından belirlenir. 

İngilizce başarı düzeyi 
MADDE 7 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri İngilizce yürütülen lisansüstü programlara

kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce AİYS’de başarısız olan veya bu sınava girmeyen
adaylar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 8 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları progra-

ma uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık prog-
ramı toplam 4 dersi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili EABD tarafından aday-
ların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü prog-
ramların yapısı değerlendirilerek belirlenir. 

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin
ders programı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğ-
rencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. 

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.
Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği ke-
silir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve
programı en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına
kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ve en
az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü
programı not ortalamasına katılmaz.

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını
gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Özel öğrencilik
ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı ge-
çemez.
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(3) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tü-
müyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz
yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili
EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme 
MADDE 10 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Programlara kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler ile
programlara kayıt olurlar. Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen öğ-
rencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için ödeyecekleri ücret-
lere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İzinler 
MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili EYK tarafından geçerli bu-

lunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarı-
yıla kadar izin verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bu-
lundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. 

(2) İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna
kadar yapılabilir.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretine ilişkin hususlar
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme 
MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğ-

renci İşleri Müdürlüğüne başvurur. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları
öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücretleri ve burslar 
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin öğrenim ücretleri ve

öğrenim burslarına ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 
(2) Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli sa-

yılma işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler programı süresinden önce tamamlasalar

dahi program öğretim ücretinin tamamını öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Genel Hükümler

Eğitim öğretim yılı 
MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl on altı haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt, ders,

sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik tak-
vimde belirtilir. 

(2) Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağ-
lıdır. Yaz okulu ücrete tabidir. 

Devam zorunluluğu 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
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Lisansüstü derslerin kredi değerleri 

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haf-
talık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. 

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir.
Ders sınavları ve değerlendirme 

MADDE 17 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca
yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu
sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye
verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje ça-
lışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim
elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle
herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Ders notları 

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri
öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

AA 4,00
BA 3,50  
BB 3,00  
CB   2,50  
CC  2,00  
DC   1,50  
DD 1,00 
FD  0,50 
FF  0,00 
(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır. 
(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır: 
a) I: Eksik, 
b) S: Yeterli, 
c) U: Yetersiz, 
ç) P: Gelişmekte Olan, 
d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan, 
e) NA: Devamsızlık. 
(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğ-
renci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi
tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi
halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri
hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir. 

(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 
(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir. 
(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. 
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(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına
katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu
dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler
öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kulla-
nılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez. 

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere
verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür. 

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata 
MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders not-

larına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim
elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavların-
dan sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzel-
tilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları 
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri
ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not
ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı,
alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane
olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itiba-
ren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alı-
nan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

Ders saydırma 
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken
mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir. 

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış
oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır. 

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki
başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi,
ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

Ders tekrarı 
MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak

yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir.
Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafın-
dan eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yük-
seltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tara-
fından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları 
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma ya-

parak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak-
tır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların
hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. 

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2016 – Sayı : 29929



(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili
EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek lisans
programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla yeni kayıt olunacak yüksek lisans programın-
daki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü 
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi adet kredili ders, bir seminer

dersi, ilgili EABD’nin uygun göreceği kredisiz dersler ve tez çalışmasından oluşur. Seminer
dersi ve tez çalışması başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı; bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not orta-
laması ile tamamlanması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç birinci yarıyıl
sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, en az
iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üni-
versitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili EYK tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez da-
nışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından
belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt ol-
duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini
yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans ders-
lerinden seçebilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.  

(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki lisansüstü ders alabilir.

(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde

tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde
yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü
ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir. 
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(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye
başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden da-
nışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile birlikte ilgili enstitüye iletir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih
akademik takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek
üye belirlenir. 

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşur. 

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde eksiklik-
lerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğren-
cinin 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.

Tezli yüksek lisans diploması 
MADDE 26 – (1) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin

ciltlenmiş üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yö-
netim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat program-
larına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav ta-
rihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü 
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders
ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor ve varsa projesi ile ilgili ürünlerini vermek zorundadır.
Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Dönem projesi dersi ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve
proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tara-
fından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman
atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,75 genel not ortalaması ile ta-
mamlanması gerekir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı baş-
kanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir. 

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı ile tezsiz ibaresi bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programları

Amaç ve kapsam 
MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü 
MADDE 30 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili
ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden olu-
şur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört adet kredili ders,
bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. Doktora programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması
gerekir.

(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar
ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı,
en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans
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dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiş-
tirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır. 

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yü-
küne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve EYK 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) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 

(7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla ta-
mamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlaya-
mayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı 
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç
beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora
yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili
EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 
(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan

ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri
Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğ-
renci sözlü sınavına alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD
tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan en çok 2 ders
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu alınması ge-
rekir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi 
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin öne-

risi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-
ması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi
ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci,  en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması 
MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde ta-

mamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda te-
zin İngilizce yazılması zorunludur. 

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da ulus-
lararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağ-
layan ve tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye
başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik yönünden danışmanca kontrol edilerek
onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada belirtilen yayım için gönderilen makale-
nin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde be-
lirtilir.

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

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

(5) 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. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi
başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, uzatma
aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora diploması 
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kop-
yasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil
yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim ku-
rulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programları

Amaç ve kapsam 
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü 
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerinin en az 3,00 genel not orta-
laması ile tamamlanması gerekir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak
Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir, bu öneri EYK ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye tez danış-
manı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır.
Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının
atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür. 

(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(5) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans
derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve sanatta
yeterlik kredisine saydırabilir. 
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(6) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
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.

(7) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı
fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. 

(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli
kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kre-
dili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not orta-
lamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygula-
malarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci
fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğ-
rencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta ye-
terlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 38 – (1) Öğrenci, tezinde elde ettiği sonuçları ve sanatsal çalışmasını açıkla-

yan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde
yazmak ve ayrıca tezini ve sanatsal çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir. 

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

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

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

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABD tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci
maddenin sekizinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezu-
niyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri 
MADDE 40 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 41 – (1) 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27 nci, 30 uncu ve 37 nci maddelerde yer alan genel not ortala-

masına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü lisansüstü programlarına kayıt yaptırmış olan öğrencilere uygulanmaz.

(2) 34 üncü maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora
yeterlik sınavını geçmiş olan öğrencilere uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan azami eğitim-öğretim sürelerine ilişkin hükümler, 2016-2017
güz döneminden itibaren uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğre-
timi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,
d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek

lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans
programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez ve sanatta yeterlik çalışması dönem-
lerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye
karşı sorumlu olan ana bilim/ana sanat dalını,

g) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı ana bilim/ana sanat dalı başkanlığını,
ğ) EABDK/EASDK: Enstitü ana bilim dalı kurulu bilim dalı veya sanat dalı başkanla-

rından oluşan enstitü ana bilim dalı ve enstitü ana sanat dalı kurulunu,
h) Enstitü: Dumlupınar Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
ı) Enstitü kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü kurullarını,
i) Enstitü yönetim kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü yönetim kurullarını,
j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-

tirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,
k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş

veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması,
l) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,
m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
n) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
o) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
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p) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,
sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri
yazılı raporu,

r) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
ş) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,
t) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
u) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uy-

gulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille

ilgili olan programlar hariç eğitim öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen

veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin
alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönet-
melik hükümlerine uymak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir.
Lisansüstü eğitim
MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara

göre ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili
EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri, ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır; ilgili enstitü kurulu tarafından
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas
alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(6) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders program
oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB/EASDB’nin önerisi ile enstitü yönetim kurulu tara-
fından yapılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/ulus-

lararası ortak lisansüstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
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Değişim öğrencileri
MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik
bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato
tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin saydırma işlemlerinde, saydırılan dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı

ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABDK/EASDK
önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek enstitüce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, ilgili enstitü

kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü Müdürlüklerine yapılır.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili enstitü tarafından belirlenen ve

ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.
(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onay-

lanacak örneği kabul edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir.
Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde baş-
vuru işlemleri iptal edilir.

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

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da

EABD/EASD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamam-
lamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı EABD/EASD’de aynı
düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru
kabulleri, ilgili enstitü tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan kurallar doğrultu-
sunda yapılır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi,
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğ-
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retim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programı dışın-
daki lisansüstü program derslerini alamaz.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili li-
sansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu
fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edil-
miş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında lisans veya yüksek lisans programlarından alınan
derslerde, ilgili programlara ait yönetmeliklerde bulunan geçerli başarı notu aranır.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

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

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Ders kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik
sevk tehir işlemleri yapılarak öğrenci kimlik belgesi verilir.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

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

Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihle-

rinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan
yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin danışmanı ile görüşerek danışmanından yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde

belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması
için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.
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(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil
olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu dersler için AKTS
üst sınırı uygulanmaz.

(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini
belgelemek kaydıyla ilgili EABDB/EASDB’ye en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresinin ilk üç
iş günü içerisinde başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli
kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler
kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih-
lerinde kayıt yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(8) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı
ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(9) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci ders seçimini
yapar, danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanı, danışmanı atandığında da-
nışmanı tarafından ders kayıt onayını gerçekleştirir. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içe-
risinde danışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya
danışmanı tarafından kayıt onayı yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için
kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel
hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili
programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden sonra
iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;
a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü

dersler veya faaliyetler/uygulamalar,
b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yük-

sek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar,
c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin en fazla 30 AKTS kredisi 
dikkate alınır.
(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik

ders saydırma işlemi, ilgili EABD/EASD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapıla-
bilir.
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(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders
saydırabilir.

(5) İntibak, EABDK/EASDK ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda,
öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB/EASDB’ye başvurmaları ge-
rekir. EABD/EASD Kurulunun önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, başarılı olunan
derslerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(7) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde ilgili üniversite not durum belgesinde
bulunan harf notu dikkate alınır. Harf notunun bu Yönetmeliğin not değerlendirme cetvelinde
bulunmaması durumunda ilgili cetvelin sayısal puan karşılığı veya kat sayı karşılığına denk
gelen harf notu dikkate alınır ve AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç

birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla
Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya
kadar ilgili EABD/EASD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurtdışı
görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Tez veya
proje çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden aynı usulle atanabilir.
Doktora ve sanatta yeterlilik programlarında danışmanlık yapacak öğretim üyelerinde an az
bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olması şartı aranır.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine,
EABDB/EASDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilebilir. Ayrıca
danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan
danışman öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve
EABDB/EASDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık
alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü Ku-
rulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. EABDB/EASDB zorunlu dersler dönem bazında toplam kredi miktarının ya-
rısını geçmemek kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı
derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gere-
ken derslerdir. Seçmeli dersler ise, sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi
öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, yerel kredi değeri, niteliği, sorumlu öğ-
retim üyeleri ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından karar-
laştırılıp Senato tarafından onaylanır. EABDB/EASDB’ce hazırlanan ders programları ve prog-
ram ve öğretim üyesi değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-
boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğ-
renci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile be-
lirlenir.
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(4) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

(5) Öğrencinin, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içe-
ren en az bir dersi ders döneminde alması zorunludur.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine

devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip
edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve
yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, de-
vam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli ne-
denlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile bel-
gelendirmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp
aranmayacağı ilgili enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak başarısız olunan dersin yerine yeni
bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hu-
suslar EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgele-

riyle birlikte, ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından
kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından de-
ğerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması ge-
rekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı
sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler
öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma işlemi gerçekleşen öğrencinin ilgili dönemdeki tüm dersleri için
İZ notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl
sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde
belirtilen yarıyıl sonu mazeret sınavları günleri içerisinde yapılır.
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Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme

sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD/EASD başkanına onaylatılarak kanuni sak-
lama süresi boyunca EABDB/EASDB’ce muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından
itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim
elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi ilgili
enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar
yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları
MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi
durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçeve-
sinde yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına gire-
bilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde
bizzat veya faks ile yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan
başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren
başlar.

(4) Mazereti, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret sü-
resi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav
sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-
navlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri
ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi
belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından olu-

şan dönem içi not ortalamasının % 40’ına, final veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ila-
vesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın
tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi
yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı
notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli
Sayısal puan Başarı notu Katsayı Yüksek Lisans Doktora/Sanatta Yeterlik
90-100 AA 4,00 Başarılı Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı Başarılı
75-84 BB 3,00 Başarılı Başarılı
70-74 CB 2,50 Başarılı Şartlı Başarılı
65-69 CC 2,00 Şartlı Başarılı Başarısız
00-64 FF 0,00 Başarısız Başarısız
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(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2,50, sanatta yeterlik ve
doktorada 3,00 ve üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf
başarı notları kullanılır:

a) DZ, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortala-
ması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve derse
devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulama-
larına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye
verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi ma-
zeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve

not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS
kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle
bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders
yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına
katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Şartlı başarılı notların

başarılı sayılabilmesi için, AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik
için ise en az 3,00 olması gerekir. Aksi halde şartlı başarılı dersler tekrar edilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-
mesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00
olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını
yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir.

(3) Öğrenci; genel not ortalamasını yükseltmek için veya başarısız olduğu ders ya da
dersleri ilgili yarıyılda tekrar eder. Derslerin açılmaması durumunda danışmanın önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans
tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getire-
meyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den

az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışma-
sından oluşur. Uzmanlık Alan, Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğ-
retim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

(2) Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden
YT notu almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin değerlendirmeler 27 nci maddenin
ikinci fıkrasına göre yapılır. Tez yönetimi dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonunda tez
çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar.

(3) Öğrenci danışmanın onayı, EASD/EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Başka bir yük-
seköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 27 nci maddenin ikinci
fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat
eseri raporu da hazırlayabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, danışman onayı ile belirlediği tez konusunu en geç üçüncü yarıyılın aka-
demik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içerisinde Yükseköğretim Kurulu Tez Veri
Giriş Form Sistemine girişini yaparak ekle-sil süresi sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’ye
bildirmek zorundadır. İlgili form belirtilen süre içerisinde girilmediği takdirde ilgili döneme
ait tez dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Tez konusunu belirleme ve değişikliğine
ilişkin talepler, Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Formu ile birlikte Danışmanın ve
EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

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

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EASDB/EABDB’nin önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite
dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB/EASDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde il-
gili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin
talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış
üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde
enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, ana
sanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygu-
lamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir. Diploma basımı ve mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile başlatılır.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin so-
nunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması 2,50’den az olan
öğrenciler başarısız kabul edilerek öğrencinin ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Dönem projesi dersi YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi
dersine iki yarıyıldan sonra kayıt yaptırır. Yarıyıl sonunda projesi ile ilgili tez/proje yazım ku-
rallarına uygun olarak hazırlanmış olan bir raporu, danışmanına sunmak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
yapılır.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az

iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye
teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dol-
ması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem
projesini tamamlayan ve 2,50 genel not ortalamasını sağlayan öğrencilerin talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders
olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık
alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
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ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört ders, seminer ve doktora se-
mineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yürütülen kredisiz dersler YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini teslim
edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Uzman-
lık alan dersine ilişkin değerlendirmeler 27 nci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır. Tez yö-
netimi dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonunda tez çalışmaları ile ilgili raporu enstitüye
sunar.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya 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 doktora veya
yüksek lisans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının
değerlendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu
sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler
yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-
vına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav
jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere
kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu
75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak de-
ğerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB’ce yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılın yarıyıl içi sınav tarihine kadar aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Yeterlik
sınavında başarılı olan öğrenci yarıyıl sonuna kadar tez önerisi savunmasına girebilir, başarısız
olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1)Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD
içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez
danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (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 bir nüsha enstitüye birer nüsha da komite üyelerine
dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci Yükseköğretim Kurulu
Tez Veri Giriş Form Sistemine girişini yaparak dönem sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’ye
bildirmek zorundadır. İlgili form belirtilen süre içerisinde girilmediği takdirde bir sonraki
döneme ait tez dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB’ce
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde yapa-
cağı belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez
önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Tez çalışması
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı

için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda
en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek
üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı
takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) ola-
rak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde
tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde
sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az
biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlaya-
mayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce doktora tez çalışma konusuyla
ilgili yayın şartı aranıp aranmayacağı hususu ilgili enstitü kurullarında karara bağlanır.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ilgili enstitü kurulu tarafından

belirlenen kurallara göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüs-
hasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye gönderir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programın Yükseköğretim Kurulu tara-
fından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2016 – Sayı : 29929



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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin 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.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-
rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Konservatuvara ilişkin ana bilim/ana sanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Süre
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman
dâhil beş kişiden oluşur.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB’ce sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
veya tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sa-
natta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

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

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilme
MADDE 52 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak.
Disiplin işleri
MADDE 53 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Engelli öğrenciler
MADDE 54 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 23/10/2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce ensti-

tüye kayıt yaptıran doktora programı öğrencilerinde bilimsel yayın şartı aranmaz.
(2) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan

öğrenciler için, not ortalamalarının hesaplanmasında AKTS şartı aranmaz.
(3) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS şartları aranmaz.
(4) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-

renciler aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarı-
yılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(5) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler 2016-
2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlar.

(6) Doktora semineri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konu-
larını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alma zorunluluğu 2016-2017 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitülere kayıtlı olan öğrencilerde aranmaz.

(7) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitülere kayıtlı olan dok-
tora ve bütünleşik doktora öğrencilerine 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce
belirlenen AKTS gerekliliği şartları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başın-

dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

sekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans eğitim-öğre-
timi ile sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

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

konservatuvar ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile kayıtlı öğrenci-
lerin; önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İş Yükünü,
b) Dekanlık: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığını,
c) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
ç) GNO: Genel Not Ortalamasını,
d) Müdürlük: İlgili yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,
e) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süresi ve Programlar

Öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında öğretim süresi iki yıl;

fakülteler, yüksekokullar ve konservatuvarda dört yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre,
mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

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

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört
yıl; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorun-
dadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu prog-
ramdan mezun olamayan öğrencilere, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları
uygulanır.
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Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 7 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması alma-

ları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları
MADDE 8 – (1) Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü

veya on dört haftadan ibaret güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu
sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir.

(2) İlgili birim kurulları, YÖK’çe tespit edilen esaslara göre düzenleyecekleri bir sonraki
yıla ait eğitim-öğretim programlarını, her yıl en geç bahar yarıyılı sonuna kadar akademik tak-
vimle birlikte Senatoya sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim; dekan-
lıklar ve müdürlüklerce yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

(3) Sınavlar ve dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da
yapılabilir.

(4) İlgili birimlerin talepleri durumunda eğitim-öğretim dönemleri, programları ve ba-
şarı değerlendirmesi Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim dili ve yabancı dil
MADDE 9 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim dili

Türkçedir. Ancak İngilizce veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafın-
dan belirlenir. İlgili birim yönetim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile
yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Geçişler

Kesin kayıt
MADDE 10 – (1)  Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim

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

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

c) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payını yatırmak ve bunu kayıt sırasında
belgelemek.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı
anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun, bu durumun tespit edildiği andan itibaren Üniversite
ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler öğretim kurumlarından ayrılmışlarsa diploma dâhil
kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

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

(4) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından
belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler, ilan edilen süreler içinde; kendisi veya
noter tasdikli vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-devlet üzerinden de yapıla-
bilir.
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(5) Uluslararası öğrencilere ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato
kararlarına göre yürütülür.

(6) Özel öğrenci kabulü, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yürütülür.

Yatay geçişler
MADDE 11 – (1) Yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Me-
zunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları
uygulanır.

Öğrenci değişimi
MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri değişim prog-
ramları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi programları çerçevesinde gön-
derilen öğrenciler, o öğretim kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde; söz
konusu veya eşdeğer sayılan derslerden aldıkları notlar ilgili yönetim kurulunca belirlenerek
otomasyon sistemine işlenir.

Ders muafiyetleri
MADDE 14 – (1) Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrencilere, Rek-

törlükçe belirlenecek ders/derslerden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda CC ve üzeri not alan
öğrenciler, ilgili ders/derslerden başarılı sayılırlar ve sınavda almış oldukları not ders/derslere
harf notu olarak verilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt yaptıran öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu bir
yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıt yaptırdığı birimin ders programlarında yer
alan derslere içerik ve kredi/saat bakımından uygun olması halinde, bu derslerden muaf sayı-
labilir ve otomasyon sistemine, bu Yönetmelikte belirtilen notları işlenir. Ders muafiyetleri,
ders muafiyet komisyonunun/bölümün önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulunun kararıyla
öğrencinin öğreniminin ilk yarıyılının başında sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

(3) Öğrenciler muafiyet ve/veya intibak başvurularını, akademik takvimde belirlenen
tarihler içerisinde kayıt yaptırdıkları birimlerine yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapıla-
cak başvurular dikkate alınmaz. Ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yük-
seköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin
muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin yarısı veya ya-
rısından fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğ-
rencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin 2/3’ünden ve ikinci sınıfta okutulan toplam
kredinin yarısı veya yarısından fazla kredilik dersten muaf olması gerekir.

(4) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara
göre ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer
süre, azami öğretim süresinden düşülür. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle varsa muaf ol-
madığı alt sınıf derslerini alır.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2016 – Sayı : 29929



Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler ders kayıtlarını; bulundukları sınıf ve durumlara göre,

akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak ko-
şuluyla, öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrimiçi olarak dersleri seçmek suretiyle yenilemek
zorundadır. Mazereti nedeniyle kayıt yenileyemeyen veya yenileyemeyecek öğrencilerin en
geç ilgili yarıyıl ders ekleme/bırakma süresi bitimine kadar başvurması halinde; ilgili birim
yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli görülenlerin ders kayıtları yenilenir.

(2) Belirtilen sürede ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini ala-
maz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. 31 inci maddede belirtilen izinli sayılma durumu
hariç, kayıt yenilemeyen öğrencinin kaybettiği süre, 5 inci maddede belirtilen öğretim süre-
sinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, ilk verildiğinde tekrar almak zorundadırlar.
Ders kayıtlarında öncelikle alt sınıf dersleri alınır. Alt sınıflardan ders bırakılarak üst sınıflardan
ders alınamaz.

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

(5) Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamaz. Bununla birlikte birinci sınıf
öğrencileri, ilgili yönetim kurulunca bazı derslerden muaf tutuldukları takdirde, danışmanın
onayıyla bir üst sınıftan en fazla muaf oldukları ders saati kadar ders alabilir.

(6) Bir öğrencinin hangi sınıf öğrencisi olduğu 25 inci maddeye göre tespit edilir. Nor-
mal ders yükü öğrencinin bulunduğu sınıfın ilgili döneminin zorunlu ders saati toplamıdır. Öğ-
renciler ders yüklerini öncelikle alt yarıyıl derslerinden tamamlamak zorundadır. Öğrencinin
ders yükleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) GNO’su 2,00 - 2,25 arasında olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 6 ders
saati artırabilir.

b) GNO’su 2,25 - 2,50 arası olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 9 ders saati
artırabilir.

c) GNO’su 2,50 ve üzeri olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 12 ders saati
artırabilir.

ç) Lisans eğitiminde 4 üncü, önlisans eğitiminde 2 nci sınıfta bulunan öğrencilerin
GNO’suna bakılmadan, danışman onayı ile ders yükü toplamı 40 saate kadar artırılabilir.

d) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği toplam ders saati 40 ders saatini geçemez.
(7) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili bölüm başkanlıkları tarafından seçmeli derslere

öğrenci kotası konulabilir.
(8) Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan birimlerde, birim yönetim

kurulunca belirlenecek staj programı uygulanır. Stajların, 6 ncı maddede belirlenen azami eği-
tim-öğretim süresi içerisinde bitirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini
tamamladığı halde stajı eksik yaptığı veya stajda başarısız olduğu tespit edilen öğrenciler staj-
larını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorun-
dadırlar.

(9) Son yarıyıl müfredatları tüm bölümlerde/programlarda seçmeli derslerden teşkil
edilir. Öğrenciler son yarıyıllarında ilgili bölüm/program müfredatında, ders saatleri/kredileri
belirtilen seçmeli derslerin tamamını veya bunlara eşdeğer sayılan iş dünyası ile entegrasyon
dersini almayı tercih edebilirler. Öğrenciler, tercihlerini son yarıyıllarından önceki yarıyılın en
geç ikinci haftası sonuna kadar ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapmak zorunda-
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dırlar. Tercih yapmayan öğrenciler müfredatındaki son yarıyılında iş dünyası ile entegrasyon
dersini alamazlar. İş dünyası ile entegrasyon dersi ile birlikte aynı dönemde sadece bitirme
projesi/ödevi dersi alınabilir. İş dünyası ile entegrasyon dersinin uygulaması ile ilgili usul ve
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersten çekilme
MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıdaki kurallara göre çe-

kilebilirler:
a) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerden akademik takvimde belirtilen hafta içerisinde

danışman onayı ile çekilebilirler,
b) Çekilen bir dersin yerine başka bir ders alınamaz,
c) Bir yarıyıl içerisinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir,
ç) Farklı sınıflardan ders alan öğrenciler alt sınıf derslerinden çekilemez,
d) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan ve kredisiz derslerden çekilme işlemi

yapılamaz,
e) Bir yarıyılda üç veya daha az ders alan öğrenciler bu derslerden çekilme işlemi ya-

pamaz,
f) İlk yarıyıl derslerinden çekilme işlemi yapılamaz.
Yan dal programı
MADDE 17 – (1) Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngö-

rülen şartları taşıması koşuluyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlar. Yan dal ile ilgili hususlar Senato tarafından
belirlenir.

Çift anadal programı
MADDE 18 – (1) Çift anadal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve

gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan
bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar. Çift
anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi
MADDE 19 – (1) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilmesi duru-

munda, yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
Uzaktan öğretim
MADDE 20 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama usul ve esasları Senato tarafından

belirlenir.
Sertifikalar
MADDE 21 – (1) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların

sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin,
ders transferi yapılmaz. Diploma programlarından farklı bir alanda ve düzeyde, yeteneklerini
geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak Üniversitenin Sü-
rekli Eğitim Merkezi tarafından da sertifika programları açılabilir. Sertifikalar ile ilgili diğer
hususlar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı ve Değerlendirme

Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerin başarı notunun hesaplan-

masında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.
(2) Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.
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Başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Başarı notunun belirlenmesinde, aşağıdaki tabloda gösterilen harf

notları, 100’lük puan ve 4’lük sistemine göre belirlenir:
Puanlar Notlar Not Katsayıları
90 -100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
65-69 CB 2,50
60-64 CC 2,25
55-59 DC 1,75
50-54 DD 1,25
40-49 FD 0,75
39 ve aşağısı FF 0,00
Devamsız H 0,00
(2) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:
a) G: Geçti
b) K: Kaldı
c) M: Muaf
ç) V: Dersten çekilme
Not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin DNO ve GNO’su hesaplanır ve ba-

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

talık laboratuvar ve/veya uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Bölümün önerisi, ilgili birim
yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bazı dersler için özel kredilendirme yapıla-
bilir.

(3) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredisi ile yarıyıl sonunda alınan harf
notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(4) DNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam
kredinin, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

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

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

Başarı değerlendirmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 23 üncü mad-

desinde belirtilen harf notlarından bir tanesi verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlan-
dırılır.

(2) 8 inci maddeye göre ayrıca düzenleme yapılmaması halinde; öğrencilerin yarıyıl
içi performansının %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate
alınarak harf notları olarak belirlenir. Ancak, yarıyıl sonu veya bütünleme notunun 30’un altında
olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Yarıyıl içi performans, öğrencilerin yarıyıl
içerisinde o ders için sorumlu oldukları ara sınav(lar), ödevler, projeler, sunumlar, uygulamalar
ve benzeri çalışmalarından oluşur. Bunların yarıyıl içi performansına katkısı ve ağırlıkları dersi
veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyıl başında öğrencilere dersin izlencesinde
açıklanır.
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(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır. DD ve DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için, dersin son
alındığı dönemdeki DNO’sunun en az 2,25 olması gerekir. Aksi takdirde, öğrenciler bu dersleri
verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder. Öğrenciler, FD, FF, H ve K aldıkları derslerden her koşulda
başarısız sayılırlar ve başarısız olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarıyılda almak zorundadırlar.
Öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere
ek olarak, 15 inci maddede belirtilen koşulları sağlamak şartıyla, daha önce aldıkları ve başarılı
sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Öğrenciler başarılı oldukları halde, not yükseltmek
için tekrar aldıkları derslerden çekilemezler. Ortalamalar hesaplanırken, dersler için en son alı-
nan not geçerli sayılır.

(4) Eğitim-öğretim yılı sonunda GNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıfa
geçmiş sayılırlar. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim
yılının hem güz hem bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Ancak, 15
inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekrar ettiği sınıftan veya alt sınıflardan, daha
önce almadığı dersler varsa bu dersleri de alabilir, üst sınıftan ise ders alamaz. Sınıf tekrarına
kalan öğrenciler, sınıf tekrarı yaptığı öğretim yılında derece değerlendirmesine alınmaz.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çektiği ilgili
öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesinden anlaşılan öğrenciye sıfır (0) puan verilir.
Ayrıca bu durumdaki öğrenciler hakkında yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

(6) GNO’su akademik yıl bitiminde 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi,
3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise üstün onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her
eğitim-öğretim yılı bitiminde ilan edilir. Sınıf tekrarı yapan veya başarısız dersi bulunan öğ-
renciler, onur ve üstün onur öğrencisi listesi için değerlendirmeye alınmazlar.

Devam mecburiyeti
MADDE 26 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları
dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin; teorik derslere en az %70, uygu-
lamalara ise en az %80 oranında devam etmesi zorunludur. Ancak bir dersin devam ve uygu-
lamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarında başarılı olamayan
öğrencilerin bu dersi tekrarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin, tekrarladık-
ları dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları şarttır. Uygulamalarda başarısız olma duru-
munda ise ders tekrarında devam şartı aranır.

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

Danışmanlık
MADDE 27 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim ile konularında ve eğitim-öğretim ile

ilgili diğer hususlarda karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için, ders yılı
başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca,
ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeteri kadar öğretim üyesi bulunmayan birimlerde
mevcut öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak
olan danışman bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bu danışman yerine geçici
olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret

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

(2) Staj, İş Dünyası ile Entegrasyon ve benzeri ders ve/veya uygulamaların değerlen-
dirilmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya etkileşimli olarak yapılabilir. Ayrıca proje,
ödev, sunum, uygulama ve benzeri çalışmalar dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrencinin
harf notuna katkı yapmak üzere değerlendirilebilir.

(4) Bir dersin öğretimi ile ilgili olarak yaptırılan araştırma, inceleme ödevleri ve kısa
süreli bilgi yoklama sınavı ile öğretim uygulamaları da ayrı bir ara sınav olarak değerlendiri-
lebilir.

(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve/veya gerektiğinde
bunların birbirleriyle bağlantılı olmasına, dersi veren öğretim elemanının isteği ve bölüm baş-
kanlığının önerisi üzerine ilgili birimlerin yönetim kurulları karar verebilir.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları; ilgili birimlerin dekanlık veya mü-
dürlükleri tarafından, sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir.

(7) Mezun olabilmek için, tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not
ortalaması en az 2,25 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine
getirmiş olmaları halinde, yarıyılın sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir, başarı notu
hesaplanırken ara sınav notu dikkate alınmaz.  Tek ders sınavından en az CC alan öğrenci ba-
şarılı sayılır. İlgili birimin müfredatında bulunan zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de
tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkını kullanan öğrenciler, katkı payı/öğrenim
ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(9) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(10) Her ders için akademik takvimde belirlenen tarihler arasında en az bir ara sınav
yapılır. Ara sınavların tarihleri sınavlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan
edilir. Ara sınav sonuçları, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde açıklanır.

(11) Bir günde, öğretim programlarının aynı yarıyılda aynı sınıf için öngördüğü ders-
lerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Bu kural, tekrar edilen derslerin ara sınavları için
geçerli değildir.

(12) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonunda başarı notları hesaplanırken öğrencinin
yarıyıl içi performansının başarı notuna katkısı konusunda, 25 inci madde hükümleri uygu-
lanır.

(13) Öğrencinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmesi için:
a) İlgili derslere kaydını yaptırmış olması,
b) Teorik derslerin %70’ine katılmış olması,
c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların %80’ine katılmış olması,
ç) Uygulamalarda başarılı olmak ve verilen projeleri tamamlamış olması, 
zorunludur.

25 Aralık 2016 – Sayı : 29929                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(14) Başarı notu FD, FF veya K olan öğrencilerin yanı sıra;  DC, DD ve üzeri olan öğ-
renciler de o yarıyılda aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sına-
vında alınan harf notu, öğrencinin bu dersin final sınavı sonucu almış olduğu harf notu yerine
geçer. Öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında bütünleme sınavında aldığı harf
notunun katsayısı kullanılır.

(15) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
Değerlendirme ve sınav sonuçları
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, akademik takvimde ilan

edilen tarihler içerisinde açıklanır. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun tespit edilmesi dı-
şında değiştirilemez.

(2) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Öğ-
retim elemanlarının not takdiri konusunda itirazda bulunulamaz. Not değişikliği, ancak ilgili
birim yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ila-
nından itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili bölüm başkanlığına yapabilir. Bö-
lüm başkanlığı itirazı, ilgili öğretim elemanına veya konu ile ilgili olarak kurabileceği bir itiraz
komisyonuna incelettirir. Sonuç, en geç beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. İti-
razlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan son incelemeden sonra karara bağlanır.
Maddi hata bulunduğu takdirde, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.

(4) Öğrencinin notu öğrenci bilgi sistemine sehven hatalı bir şekilde girilmiş ve ilan
edilmiş ise; ilgili öğretim elemanı bu hususu yazılı olarak bağlı olduğu bölüm başkanlığına
bildirir. Bölüm başkanlığı durumu değerlendirir veya konu ile ilgili olarak kurabileceği bir ko-
misyona incelettirir. Sonuç, en geç beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Konu, il-
gili birim yönetim kurulu tarafından yapılan son incelemeden sonra karara bağlanır. Düzeltme
yapılması gerektiğinde, ilgili karar, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.

(5) Sınav, staj, rapor ve benzeri ilgili tüm evraklar, yarıyıl sonunda kapalı zarf içerisinde
ilgili birime teslim edilir. Söz konusu evraklar, ilgili birimler tarafından mevzuatın gerektirdiği
süre zarfınca saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme

Mazeretler
MADDE 30 – (1) 26 ve 28 inci maddelerindeki koşullara aykırı olmamak şartıyla; de-

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

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

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

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

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

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

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren mahkûmiyet hal-
lerinin dışındaki hallerin bulunması,
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f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması,

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

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

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

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

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ara sınava giremeyen ve/veya
tek ders sınavına haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla katılamayan öğrencilerin
mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabulü halinde; ilgili öğretim elemanı ve bölüm
başkanlığı tarafından teklif edilerek dekanlıklarca/müdürlüklerce onaylanan mazeret halinin
kalktığı bir günde mazeret sınavı yapılır.

İzinli sayılma
MADDE 31 – (1) Öğrencinin; haklı ve geçerli bir nedenle kayıt yaptıramaması, 30 uncu

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

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 32 – (1) Öğrenciler şahsen dilekçe vererek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

başvurarak kayıtlarını sildirirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen

öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından be-
lirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorun-
ludur.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenimi Tamamlama İçin Gerekli Koşullar ve Diplomalar

Öğrenimi tamamlama için gerekli koşullar
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 2,25 veya daha yüksek olan
öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Öğrencilerin; iki yıllık önlisans programlarında en az 120 AKTS, dört yıllık lisans
programlarında ise en az 240 AKTS ders almaları gerekmektedir.

(3) Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin, derece sıralamasına girebilmesi için;
kayıtlı olduğu programı veya bölümü normal eğitim-öğretim süresinde bitirmiş olması ve ilgili
program veya bölüme en fazla ikinci sınıftan intibak yapması gerekir.

(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin danışmanı, kayıtlı olduğu bölümün
başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ortak mutabakatı aranır.
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Diplomalar
MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını tamamlayan öğrencilere diplomaları, her eği-

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

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

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

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

rıyılında alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildir-
mesi şartıyla önlisans diploması verilir. Bu husustaki işlemler yürürlükteki mevzuat hükümle-
rine göre yapılır.

(6) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir ve verilir. Diplomanın kaybı
halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir. İkinci nüsha, Türkiye baskısı olan
bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi ve durumun dilekçe
ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir.

(7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve paraflanan;
a) Geçici mezuniyet belgeleri, ilgili bölüm başkanı ve bağlı bulundukları birimin de-

kanı/müdürü,
b) Diplomalar ise, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı, ilgili birimin deka-

nı/müdürü ve Rektör
tarafından imzalanır.
Engelli öğrenciler
MADDE 35 – (1) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine ge-

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

Etik sözleşmesi
MADDE 36 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, içeriği Senato tarafından

belirlenecek etik sözleşmesi imzalanabilir.
Tebligat
MADDE 37 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

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

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

SEKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato ve Üni-

versite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/280 

KARAR NO : 2016/381 

KARAR TARĠHĠ : 04.05.2016 

SANIK ADI SOYADI : Gündüz Koç 

BABA ADI : Vedat 

DOĞUM YERĠ-TARĠHĠ : Beykoz - 24/01/1962 

SUÇ : 5237 Sayılı Yasanın; 86/2. Maddesi Uyarınca Basit 

Yaralama, 151/1-1 Maddesi Uyarınca Mala Zarar Verme 

CEZASI : Yaralama Suçundan H.A.G.B., Mala Zarar Verme Suçundan 

1.500 T.L. A.P.C. 

Yukarıda açık kimliği yazılı müĢteki adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmi Gazete’de 

Ġlanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 10461 

—— •• —— 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi (Kapatılan) Kd. Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2015/149 

KARAR NO : 2015/444 

SANIK : Serkan ġENSOY (TC. NO: 73174009674), Cafer ve Döndü oğlu, 

02.07.1988 d.lu, Yozgat Saraykent Karapınar Nüf. Kyt.lı, Fransa La Tour Du Pın adresinde 

ikamet eder. 

Sanık hakkında Üste Hakaret suçu nedeni ile yapılan yargılama sonunda, As. C. K.nun 

85/1 ve TCK.nun 62'nci maddeleri uyarınca 2 Ay 15 Gün hapis cezası Ģeklinde kurulan hükmün, 

5271 Sayılı CMK.nun 5728 S. K.nun ile değiĢik 231/5 nci maddesi uyarınca açıklanmasının geri 

bırakılmasına, 5271 Sayılı CMK.nun 231/8 nci md. uyarınca 5 yıl süreyle sanığın denetim 

süresine tabi tutulmasına, 5271 S. CMK.nun 231/11 nci md.si uyarınca sanığın denetim süresi 

içerisinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde kurulan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına 

karar verilmiĢtir. 

Sanık hakkında 06.10.2015 tarihinde ve gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilemediğinden ve adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 

ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanına, ilanın yapıldığı 

tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, sanığın HAGB kararına karĢı 353 SK.nun 

196, 197 ve 209 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde 

dilekçe ile müracaat etmek suretiyle karara itiraz edebileceği, Askeri Mahkeme veya Askeri 

Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak sureti ile 

de karara itiraz edebileceği, ayrıca en yakın Askeri Birlik Komutanına veya Askeri Kurum 

Amirine bir beyanda bulunmak sureti ile de Kanun yoluna baĢvurabileceği, ayrıca en yakın 

Askeri veya Adliye Mahkemesine dilekçe ile müracaatta bulunmak sureti ile de karara itiraz 

edebileceğinin anlatılamadığı, Kanun yol ve süresinin açıklanamadığı ilanen tebliğ olunur.

 10296 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

11.11.2016 gün ve 12730377 sayılı Savunma istem yazısı 

Atilla KARA- Özel Ġnci Ġlkokulu Eski Müdürü 

―Okulunuz 1. Sınıflarda izinsiz ve onaysız bir Ģekilde yabancı dil dersi okutulmasını 

sağladığınız,‖ Ġddiası ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. Maddesi 

gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. ĠĢ bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

Ġlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 11280/1-1 

—— • —— 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

ĠĢletme Müdürlüğümüzce 15/06/2007 tarihinde 70489169734 T.C. Kimlik Nolu Murat 

YILDIRIM’a satıĢa yapılan 2004 model Volkswagen marka Touareg TDI tipli araç ile ilgili 

olarak ĠĢletme Müdürlüğümüze vermiĢ olduğunuz 21/01/2010 tarihli ve 279 kayıt numaralı 

dilekçenizde, Ankara 5.Vergi Mahkemesi nezdinde satın aldığınız aracın ÖTV oranına iliĢkin 

tarafınıza iadesine karar verildiği belirtilerek tahsil edilen ÖTV’nin iadesi talep edilmiĢ olup, 

12/03/2010 tarihinde 13.114,62 TL ÖTV. tarafınıza iade edilmiĢtir. Ancak Ankara Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğünden 26.06.2015 tarihinde alınan 20150616395 

060000004 sıra numaralı Vergi/Ceza Ġhbarnamesi (Bildirim) ve Gönderme Emri ile Ankara 5. 

Vergi Mahkemesinin 21/05/2015 tarihli ve Esas No: 2015/453 Karar No: 2015/1237 sayılı 

Kararına istinaden 12/03/2010 tarihinde tarafınıza iade edilen 13.114,62 TL ÖTV’nin 8.923,41 TL 

gecikme faizi ile birlikte geri alınması bildirilmiĢ olup, iade iĢlemine iliĢkin Yavuz Sinan Mah. 

Aralık Dolap Sk. No: 5 Fatih/Ġstanbul adresine gönderilen 14/12/2016 tarihli ve 21010980 sayılı 

Ödeme Emri Belgesi; PTT Müdürlüğünce muhatap Ġhbarlı/Bekleme Süresi Bittiğinden iade 

edilmiĢtir. Bu itibarla 13.301,37 TL ÖTV, (8.923,41 TL+ 127,06 TL) toplam 9.050,47 TL 

gecikme faizi olmak üzere toplam 22.351,84 TL. nin ve ayrıca ödeme gününe kadar hesaplanacak 

olan gecikme zammının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ĠĢletme Müdürlüğümüz veznesine nakit olarak ya da 

aĢağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması, bu süre içerisinde yatırılmaması halinde 6183 sayılı 

Kanun kapsamında cebren tahsilatı yapılacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten 

itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 

ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

HESAP NO : 2533/13517898-5125 Ziraat Ankara Kamu GiriĢimci ġubesi 

ĠBAN NO : TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25 11311/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 141 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 2462 ERZURUM 

DSĠ 8. Bölge Müdürlüğünün yatırım programında bulunan Erzurum Ġli, Horasan Ġlçesi 

sınırları içerisinde ―Erzurum-Horasan-Yörükaltı Göleti ve Sulaması, Malzeme Ocakları‖ projesi 

ĠĢi kapsamında yazı ekinde gönderilen vaziyet planı ve koordine özet çizelgesinde de iĢaretli alan 

hakkında Kurum görüĢümüzün bildirilmesi hususundaki Enva Çevre ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ltd. 

ġti’nin 20.06.2016 tarihli ve 16-089 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum Ġli, Horasan Ġlçesi, Yürükaltı Mahallesi 

sınırları içerisinde ve söz konusu proje alanının dıĢında tespit edilen Yürükaltı Kale Kalıntısının I. 

derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesi hususundaki 2016/398 sayılı raporu, 

konuya iliĢkin dosyasında bulunan kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzurum Ġli, Horasan Ġlçesi, Yürükaltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yürükaltı 

Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 139 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 2423 ERZURUM 

Erzincan Ġli, Merkez, Büyükçakırman Köyü, 143 ada, 134 parsel sınırları içerisinde yer 

alan EkĢisu Kervan Kayalığı alanına iliĢkin Erzincan Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Hazırlık 

Bürosu'nun 17.03.2016 tarih ve 2016/1446 soruĢturma nolu yazısı, Erzincan Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü'nün 14.11.2016 gün ve 2210 sayılı yazısı ve eki Erzincan Müze 

Müdürlüğü'nün 2016-324 sayılı sondaj sonuç raporu, Kurulumuzun 03.06.2016 gün ve 2203 ile 

24.08.2016 gün ve 2274 sayılı kararları, Müdürlüğümüzün 2016/620 sayılı raporu okundu, 

dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Erzincan Ġli, Merkez, Büyükçakırman Köyü, 143 ada, 134 parsel sınırları içerisinde yer 

alan EkĢisu Kervan Kayalığı alanının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, Sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2016 – Sayı : 29929 

 

 
 11212/1-1 



25 Aralık 2016 – Sayı : 29929 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 139 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 2435 ERZURUM 

Erzincan Ġli, Ġliç Ġlçesi, Boyalık Köyü, Hasanova Mezrası, 214 ada, 46, 47, 48 parseller 

içerisinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan Maltepe Höyüğünün tescillenmesi 

hususundaki Erzincan Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.10.2014 gün ve 2009 sayılı 

yazısı ve 2016/640 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Erzincan Ġli, Ġliç Ġlçesi, Boyalık Köyü, Hasanova Mezrası, 214 ada, 46, 47, 48 parseller 

içerisinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan Maltepe Höyüğünün kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 

1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– İskenderun Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

NOT: 24/12/2016 tarihli ve 29928 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 6767 sayılı

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 24/12/2016 tarihli ve 29928

2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 6768 sayılı 2015 Yılı Merkezi

Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - 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.


