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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE 

LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde

yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yürütülen

önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 46 ncı maddeleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilat Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
c) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin ara ve yarıyıl sonu notlarının ağırlıklarına

göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre be-
lirleyen sistemi,

ç) ÇAP: Çift anadal programını,
d) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,
e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fakülte kuru-

lunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,



g) İlgili yönetim kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fa-
külte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) İntibak programı: Yatay geçiş veya çift anadal yapılan diploma programının müfre-
datına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

h) Mutlak değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu grup-
taki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, önceden
belirlenmiş belirli mutlak standartlara göre değerlendiren sistemi,

ı) Müdür: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili yüksekokul, meslek yük-
sekokulu, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezi müdürünü,

i) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Mütevelli Heyeti Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanını,
k) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
o) YAP: Yandal programını,
ö) Yaz öğretimi: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar dönemle-

rine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az yedi haftalık eğitim ve öğretim süresini,
p) YNO: Yıllık not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde açılacak her türlü bölüm/program ve

her yıl Üniversite birimlerine kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, ilgili birimlerin
önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif
edilir.

Ücretler ve burslar
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödeyeceği yıllık eğitim-öğretim ücretleri, bu ücretlerin

ödeme süresi ve biçimi ile kontenjanların bursluluk oranı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen

burs türleri ve koşulları ilgili burs yönergesinde ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla yapılır. Program yapısına bağlı
olarak yetenek sınavı da uygulanır.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan

aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde elektronik ortamda (e-devlet) veya şahsen baş-
vuru yaparak kaydını yaptırabilir. Şahsen yapılacak başvurularda adayın kendisi veya belirlediği
vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kaydını kesinleştirmesi gerek-
mektedir.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için,
ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden
başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlerde ilgili puan türünde taban puana
sahip olmanın yanı sıra yetenek sınavından da başarılı olmak şarttır.

(4) Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hü-
kümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfasında
ilan edilir.
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(5) Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kay-
dını yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.

(6) Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edi-
lir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar da geçersiz sayılır.

(7) Süresi içinde kesin kayıt yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(8) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların; mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18 ya-
şından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noterden tayin ettikleri
vekilleri aracılığı ile kayıtları yapılabilir.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini her öğretim

yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ödedikten sonra danışmanlarının
onayı ile derslerini seçerek dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde
kaydını yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(2) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin baş-
vuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları
yapılır. Mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş
veya çocuğunun ölümü; sağlık problemi ya da trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer
belgeler ile durumu belgelendirmesi gerekir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar kanunla belirlenen öğrenim süresinden sa-
yılır.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri aka-
demik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(5) Önlisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl içerisinde mezun
olamayan öğrencilerin öğrenim ücretleri alacakları derslerin AKTS kredisine göre belirlenir.

Uluslararası öğrencilerin kabulü
MADDE 10 – (1) Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre

yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, baş-
vuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Yatay geçiş, çift anadal, yandal ve dikey geçiş yoluyla kabul
MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurumlararası yatay geçişler ile çift anadal ve yandal

programlarına ilişkin işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların,
bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Li-
sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

(3) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı bölüm başkan-
lıklarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Özel öğrencilerin kabulü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup,

farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık
ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim
kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Programların kabul ede-
ceği özel öğrenci kontenjanları Senatonun onayı ile belirlenir. Bu öğrencilerin seçilme, ders
alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(3) Özel öğrenciler, öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.
(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi al-

dıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili ya-

bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

(6) Özel öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlana-
maz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğren-
cilere diploma veya unvan verilmez, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca, üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar
doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencinin kabul işlemleri, ders alması vb. konular, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre ilgili birim tarafından yürütülür.

(3) Değişim programları ile kabul edilen öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren
bir belge verilir.

(4) Üniversitede öğrenim gören öğrenciler, değişim programına katılmaları halinde ka-
yıtlı olduğu programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(5) Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin
yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Hazırlık okulu ve yabancı dil yeterlilik sınavı
MADDE 14 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık

programı eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar 2/8/2015 tarihli ve
29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) İslami İlimler Fakültesi tarafından yürütülen Arapça hazırlık programı eğitim ve
öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar, Üniversitece belirlenir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim ve öğretim görecekleri Türkçe
dışındaki dil bilgi seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu
birimler tarafından yapılan sınavlara alınırlar. Ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav puan-
ları Senato kararıyla yeterli görülenler de yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar.

(4) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders yükü
20 saatten, bir yarıyılda alınması gereken ders yükü ise 260 saatten az olamaz. Hazırlık sınıfında
geçirilen süre, öğrencinin önlisans ve lisans öğretim programında almakla yükümlü olduğu
derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(5) Meslek yüksekokullarında ve eğitim dili % 100 Türkçe olan lisans programlarındaki
zorunlu İngilizce I-II derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Baş-
kanlığı tarafından yapılan temel İngilizce yeterlilik sınavına tâbi tutulurlar.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 15 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye eğitim-öğretim yılı

başında, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci, öğrenci kimlik kartını iade

etmek durumundadır.
(3) Kaybedilen kartların yerine öğrencinin başvurusu üzerine yenisi verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Akademik takvim; akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar. Akademik takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve
Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime
uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.
a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak

üzere yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak plânlanabilir.
b) Bir dönemde eğitim ve öğretim süresi en az on dört haftadır. Resmi tatil günlerinde

ders ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı
ile hafta sonları telafi dersleri ve sınavlar yapılabilir.

c) Kayıt dönemi ve dönem sonu sınavları eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.
ç) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi veya yaz okulu açılabilir.
Öğrenim dili ve türü
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve yabancı dildir.
(2) Üniversitede örgün birinci ve ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eği-

tim ve öğretim yapılabilir.
(3) Birimler, uygulayacağı eğitim-öğretim türünü belirleyerek üst akademik kurula öne-

rirler.
(4) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda zorunlu yabancı

dil hazırlık programı uygulanır.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılmaz. Ancak Senato

tarafından belirlenen programlarda öğrencilerin talep etmeleri halinde hazırlık okulu eğitimi
isteğe bağlı olarak uygulanabilir.

(6) İsteğe bağlı olarak hazırlık okulunda eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları ha-
linde kayıtlı oldukları programa devam ederler.

Öğretim plânı
MADDE 18 – (1) Üniversitede öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak ders-

ler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS
kredi değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları
gibi hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato
tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi
boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj, bitirme
çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile belirli
ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur. Programlara ait açı-
lacak olan dersler ve grup sayıları her yarıyıl başında ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değer-
leri de öğretim planında gösterilir.

(3) Önlisans ve lisans öğrencileri, öğrenimine; ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları
derslere, çakışmamak kaydı ile dönem ayrımı olmaksızın, 23 üncü maddenin birinci fıkrasında
belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 33 üncü maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak
şartıyla devam ederler.

Sınıf tanımlamaları
MADDE 19 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD

notları ile başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS’si;
a) Önlisans programında;
1) 35 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,
2) 35 AKTS ve üzerindeyse 2. Sınıf,
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b) Lisans programında;
1) 50 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,
2) 50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf,
3) 100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf,
4) 160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf,
öğrencisi olarak tanımlanırlar.
(2) Öğrencinin sınıfının belirlenmesinde başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS

değeri dikkate alınır. Not ortalaması dikkate alınmaz.
Ders seçimlerinin belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde alacakları seçimlik dersler, kayıtlı bulun-

dukları program başkanlığı ve danışmanı tarafından belirlenir. Programın öngördüğü seçmeli
dersler, danışmanın onayı alınarak program ve Üniversite seçmeli derslerinden alınabilir.

(2) Bir ders için birden fazla grup oluşturulması hususu ilgili birimin teklifi üzerine fa-
külte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.

(3) Ders ekle-bırak süresi içerisinde öğrenciler, kayıt yaptırmış oldukları derslerde, da-
nışmanların onayını alarak değişiklik yapabilir ya da bırakabilirler. Ders ekle-bırak süresinden
sonra yapılmak istenen değişiklikler, öğrencinin mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tara-
fından uygun görülmesi ile gerçekleşir.

(4) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan
olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 21 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayarak lisans

programına başlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince
almak zorunda oldukları yabancı dil derslerini, İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II olarak alırlar.

(2) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince, zorunlu olan İngilizce I ve İngilizce II derslerini
alırlar. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarıyla bitiren ya da İngilizce yeterlilik sı-
navında başarılı olan öğrenciler ise İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerini alırlar.

Derslerin AKTS değerleri
MADDE 22 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sis-

temidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik
ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü
ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim
planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı,
Senatoca onaylanır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi
60 olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 240,
önlisans programları için ise ikinci yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 120’dir.

Ders yükü
MADDE 23 – (1) Her öğrenci 18 inci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan derslere

aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak kayıt olur.
a) ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, herhangi bir yarıyılda gözetim listesinde bulun-

mayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS, 2,00
ile 2,49 arası olanlar en çok 35 AKTS, 2,50 ile 2,99 arası olanlar en çok 40 AKTS, 3,00 ve
daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.

b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu orta-
lamalara bakılmaksızın ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile 45 AKTS’ye kadar arttırılabilir.

c) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders
alma hakkına sahiptirler.
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Derslere devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sı-
nav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin, dersin tamamına devam etmesi esastır. 14 haftanın teorik derslerinde
% 70, uygulamalı ve laboratuvar derslerinde % 80 devam etmek zorunludur.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları, ayrıca dikkate alınır.
(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sına-

vına giremez ve o dersten başarısız sayılır.
(5) Hazırlık programlarında devam durumu, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(6) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrar edilmesi halinde, uy-

gulamalı dersler için devam koşulu aranır, teorik dersler için devam koşulu aranmaz.
Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 25 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
önceki kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler.
Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde,
transkriptleri, onaylı ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına baş-
vurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşde-
ğerliliği, ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar,
31 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Söz konusu
derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır. Bu
şekilde eşdeğerliliği kabul edilen AKTS kredisine göre, öğrenim süresinden kaç dönem düşü-
leceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Yurt içinden veya yurt dışından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen ya da Üni-
versiteden diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş kri-
terleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş ya da değişim programları yoluyla gelen veya çift anadal
programlarına kabul edilen öğrencilerin diploma programına uyum sağlamak amacıyla, prog-
ram sorumlusu ve danışmanları yardımıyla ilave ders ve uygulamalar tespit edilebilir.

Öğrenim süreleri
MADDE 26 – (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 tamamlayamayarak
mezun olamayanlar, AKTS başına öğrenim ücretini ödeyerek ders ve sınavlara katılma hariç
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zo-
runlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim
gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversi-
tenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bu-
lunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üze-
re kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği prog-
rama kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe
olan programlardan birine yerleştirilebilirler.

(4) Öğrencilerin azami süreler içinde öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenileme-
mesi halinde Üniversiteden ilişikleri kesilmez, ancak ilgili birim kurullarının kararı ve YÖK
onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişik-
leri kesilebilir.
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Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından

tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğre-
nimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgi-
lendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı
başvurusunda, danışman görüşü istenebilir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere bö-
lüm başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı
görüşleri aranabilir.

(3) Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm
başkanınca, dekanlıkça ya da anabilim dalı başkanlığı veya müdürlükçe denetim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 28  – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde ara sı-

navlar, kısa sınavlar, dönem sonu sınavları yapılır. Bütünleme sınavları Senatonun onay vermesi
halinde yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer. Bütünleme sınav hakkı dersin
yapısına bağlıdır.

(2) Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınav,
kısa sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrenci-
lere yazılı olarak duyurur. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı
% 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz.

(3) Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Ara ve
dönem sonu sınavları, normal eğitim ve öğretim programını takip eden ve akademik takvimde
yer alan sınav dönemleri içinde yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınav programı akademik tak-
vimde öngörülen tarihte ilân edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yö-
netim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem
sonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde hafta sonlarında sınav yapılabilir. Ara ve dönem sonu sı-
navlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek ilân
edilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek, sınava girerken
yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundur-
mak zorundadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin biti-
mini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul
müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bu-
lunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Ra-
porlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin
sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

(5) Sınav dönemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu program ve yarıyıla ait derslerinden
aynı gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

(6) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile sınavlar, yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak da yapılabilir.

(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler başarısız sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Sınav evrakı en az iki yıl süreyle saklanır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 16 Ocak 2017 – Sayı : 29950



Notların kesinleşmesi
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu başarı notları öğretim elemanları tarafından sınavları

izleyen yedi iş günü içinde otomasyon bilgi sistemine girilir ve not listelerinin iki kopyası im-
zalanarak bölüm başkanlıkları vasıtasıyla dekanlıklara/müdürlüklere teslim edilir. Dekanlık-
lar/müdürlükler, her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınav-
larını izleyen on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırır.

(2) Notlar kesinleştikten sonra, ilgili kurul kararıyla yapılan bütün düzenlemeler de,
aynı şekilde, dekanlıklar/müdürlükler tarafından yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bil-
dirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde di-

lekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.
İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değer-
lendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yö-
netim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür,
sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim
üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü
içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim
kurulunun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim
kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan
itirazlar kabul edilmez.

Başarı notu
MADDE 31 – (1) Öğrencilere, aldıkları her dersin not karşılığı bağıl ve mutlak değer-

lendirme yapılarak takdir edilir. Bağıl değerlendirme uygulama esasları Senato tarafından be-
lirlenerek onaylanır ve uygulanır. Mutlak değerlendirme başarı notunun, katsayısı ve not değeri
aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı Not Değeri
AA 4,0 90-100
BA 3,5 85-89
BB 3,0 75-84
CB 2,5 65-74
CC 2,0 60-64
DC- Koşullu başarılı 1,5 50-59
DD- Koşullu başarılı 1,0 45-49
FD- Başarısız 0,5 40-44
FF- Başarısız 0,0 00-39
(2) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı kabul edilir.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (ko-

şullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrencinin
bu dersten başarılı sayılabilmesi için mezuniyet aşamasında AGNO’sunun en az 2,00 olması
gerekir.

c) Bir dersten (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve
AGNO hesabına katılır.

ç) Bir dersten (DZ) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılır ve AGNO hesabına katılır. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

d) YT (Yeterli) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli
olma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
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e) YZ (Yetersiz) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız ol-
ma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

f) M (Muaf) notu, öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denk-
likleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.
Muaf olunan dersler mezuniyet kredisine dâhil edilir.

Not ortalamalarının hesaplanması
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her yarıyıl ya da yılsonunda hesaplanan

not ortalamaları ile belirlenir.
(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin AKTS kredi değerinin dö-

nem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili yarıyılda ya da yıllık sistemi uygu-

layan programlarda dönem sonunda aldığı derslerin başarı notlarının AKTS kredileriyle çar-
pımları toplamının, ilgili yarıyıldaki derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi yoluyla he-
saplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer
alan rakam beşten küçük ise aşağı, beş veya üstü ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin hazırlık sınıfı hariç öğrenimi sü-
resince almış olduğu tüm derslerin başarı notlarının ders AKTS kredileriyle çarpımları topla-
mının aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO’nun he-
saplanmasında tekrar edilen dersten alınan en son not kullanılır.

Başarısızlık durumu/gözetim listesi
MADDE 33 – (1) Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda gözetim listesine alınır:
a) Ön lisans programlarının birinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortala-

maları 1,50’nin altında olan öğrenciler.
b) Lisans programlarının birinci ve ikinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not

ortalamaları 1,80’in altında olan öğrenciler.
c) Lisans programlarının üçüncü sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları

2,00’nin altında olan öğrenciler.
(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en fazla 30

olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları dersleri yarıyıl gözet-
meksizin alırlar. Gözetim listesinde olmayan öğrenciler FF/FD alarak başarısız olduğu dersleri
mezun oluncaya kadar almak zorundadırlar. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortala-
malarını belirtilen düzeylerin üzerine yükselten öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam
ederler. Ders tekrarı yapılan yarıyıllar, eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

Tek ders sınavı
MADDE 34 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi

kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders
sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre üc-
retini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki
tek ders sınavına girer.

(2) Durumları yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik
takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gör-
dükleri fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.

(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına
giremez.

(4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin
yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı
verilmez.

Ek sınavlar ve ek süreler
MADDE 35 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç ya-
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rıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten
başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin
sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-
ları hâlde 2,00 AGNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-
nırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı pa-
yını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Bitirme çalışması ve staj
MADDE 36 – (1) Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi

ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır.
(2) Bitirme çalışmasının şekli ve esasları ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.
(3) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini

sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve öğretmenlik programları dı-
şındaki alanlarda tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.

(4) İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi birimlerde staj yapılacağını
ve esaslarını karara bağlar. Staj, her bölümün özelliğine göre, ilgili kurullarca belirlenen esaslara
göre yapılır.

Yaz okulu
MADDE 37 – (1) Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu da

açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç yedi haftadır. Yaz okulunda açılan
her ders için o dersin normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz oku-
lunda derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimde belirlenir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kuru-

lunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin yaz okullarından da ders alabilirler. Bu
derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

Mezuniyet işlemleri
MADDE 39 – (1) Ön lisans/lisans eğitim-öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun

olabilmeleri için AGNO’nun en az 2,00 (CC) olması gerekir.
(2) Mezuniyet genel not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanır-

ken alınan tüm dersler hesaba katılır.
(3) Öğrenimini normal süresinde ve disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden

ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ya da üstü olanlar yüksek onur, 3,00 ile 3,49 arasında olanlar
onur listesine alınır. Bu listeler yarıyıl/yılsonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğren-
cinin onur ve yüksek onur listelerine alınabilmeleri için, disiplin cezası almamış olması ve Üni-
versitenin ön lisans programlarında en az 60 AKTS,  lisans programlarında en az 120 AKTS
kredi eşdeğeri ders almış olması gerekir.

Diploma
MADDE 40 – (1) Üniversite bünyesindeki lisans programlarında bitirme çalışması ve

staj dâhil bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması, ön lisans prog-
ramlarında bitirme çalışması ve staj dâhil bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere
ön lisans diploması verilir. Diplomalarda yer alacak bilgiler, Senato tarafından belirlenir.
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(2) Lisans eğitim ve öğrenimi sonunda verilen diplomalarda dekan veya yüksekokul
müdürü ile rektörün, ön lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda ise meslek
yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

(3) Üniversiteden mezun olan öğrenciye, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, aldıkları
ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not
döküm belgesi verilir.

(4) Yüksek onur ve onur listesine alınan öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu
gösteren özel bir belge verilir.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici
mezuniyet belgesi verilir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile YÖK tara-
fından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış
olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-
loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarında İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

Diploma eki
MADDE 41 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp

Senato tarafından onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart Diploma Eki bil-
gileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
Diplomanın kaybı ve yeni diploma hazırlanması
MADDE 42 – (1) Diplomanın kaybı halinde, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda,

diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine dair ibare konulur.
Çift anadal, yandal ve sertifika programları
MADDE 43 – (1) Çift anadal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün derslerini

başarmış olan öğrencilere bu program için de ayrı bir diploma verilir.
(2) Yandal programına kayıt yaptırıp bu program için belirlenmiş olan bütün dersleri

başarı ile tamamlayan öğrencilere sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) verilir.
(3) Senato, ilgili kurulların önerisi üzerine değişik alanlarda sertifika programları dü-

zenlenmesine karar verebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt sildirme ve ayrılma
MADDE 44 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin ilgili de-

kanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek ilgili yönetim
kurulunca incelenerek karara bağlanır. Başvuru dilekçesi ile birlikte hangi belgelerin isteneceği
ilgili yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Kayıt sildirme talebi kabul edilen öğrenciye öğrenim durumunu gösteren bir belge
verilir. İstek halinde öğrenciye lise diplomasının aslı arkasına işlem yapılarak verilir; diploma-
nın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler geri verilmez.

(3) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma
cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri ke-
silir.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların dosyasındaki evraklar, geçiş yaptığı
yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümü-
nün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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Geçici ayrılma/kayıt dondurma
MADDE 45 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üze-

rine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine
izin verilir:

a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağ-
lık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kim-
sesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,

d) Öğrencinin doğum izni talep etmesi hali,
e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,
f) Öğrencinin öğrenci değişim programları uyarınca, geçici olarak yurt dışında bir üni-

versiteye girmesi.
(2) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler ve Üniversite Yönetim

Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabil-
mesi için yukarıda belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren on beş gün içinde dekanlık veya
müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir.

(3) Öğrenci, birden fazla geçici ayrılma talebinde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma
süresi toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen ve bunlara benzer nedenlerle eğitim-öğretim yılı
başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim
kurulu kararıyla bir defada en çok bir yarıyıl kayıt dondurma tercihini kullanabilir. Otuz gün
şartı, ilgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği mücbir sebepler için geçerli değildir. Kayıt
dondurulmuş yarıyılların ücreti Mütevelli Heyetinin belirlediği miktarda tahsil edilir.

(5) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda normal dönem ya
da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin
alıp daha önce dönmek isteyenler dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla normal dönem kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine dönebilir.

(6) Hastalık nedeniyle ayrılmalarına izin verilenler öğrenimlerine devam edebilecek
durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesinde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi dü-
zenlemektir.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim
dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülerdeki anabilim dalı/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/proje/sanat eseri/sanatta yeterlik

eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan
öğretim üyesini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ğ) Enstitü: Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim

ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği ge-

reği, enstitü yönetim kurulunca atanan doktora derecesine sahip deneyimli kişiyi,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Kredi sistemi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
karşılığının yarısının toplamı ile bulunan ulusal kredi sistemi ve/veya Avrupa Kredi Transfer
Sistemini,

l) Lisansüstü eğitim: Tüm tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğiti-
mini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan kişiyi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seminer: Lisansüstü öğretim gören öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bi-

limsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen
yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

p) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir eseri,
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s) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışma-
larına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen; biri tez danışmanı, biri ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalından ve diğeri enstitü anabilim/anasanat dalı dışından olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ş) TUS-DUS: Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
t) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
u) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından
belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

ü) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim öğretim
sürecini,

v) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin, bulunduğu programdaki temel konularda ve
çalışma alanıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını ve bağımsız bir araştır-
mayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile
Senatonun yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin husus-
ları Senato tarafından düzenlenir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirle-
necek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konserva-
tuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ALES pua-
nına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunun da değerlendirmeye ne ağırlıkla alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime
öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

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

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az
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sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır.

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

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya artırılmasına Senato karar verir. Bir
öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan
öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

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

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

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

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

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

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

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) 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 başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütüle-
bilir.

Tezsiz yüksek lisansta süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (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 programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve 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 dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları veya

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olma-
ları

gerekir.
(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
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ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

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

(4) 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 YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato ka-
rarları ile yükseltilebilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşu-
luyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora
programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-
ğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler  Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilim-
lerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp
puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre
MADDE 17 – (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 Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Se-
nato tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atan-
ması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-
rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık
fakültelerindeki programlardaki öğretim üyeleri hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (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. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorun-
dadır.

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

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(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, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

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

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

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri 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 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (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.

(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 enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. 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) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Lisansüstü dersler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
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derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) 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.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) 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 YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı
ile yükseltilebilir. Ancak enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin
anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 26 – (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 Üniversite ile
ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta
yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de ola-
bilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
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 anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin 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 edilme-
yen 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 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

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

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (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 başka yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-
rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

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

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
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b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

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

(7) Üniversitece, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebil-
mesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

(3) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Üniver-
sitenin bulunduğu il dışında sürdüremez.

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

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 3/8/2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016

tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim
yılından itibaren işlemeye başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/82 

Karar No : 2015/541 

Ġzin Tecavüzü suçundan sanık ġıhmuĢ ve Selma oğlu, 1989 D.lu, Adana, Ceyhan, 

DikilitaĢ Mah. Nfs. Kyt.lı Volkan ÖZCEVĠZ hakkında S. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

12.11.2015 gün ve 2013/82 Esas ve 2015/541 Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Terhisli P. Er Volkan ÖZCEVĠZ'in 14.06.2010 - 27.06.2010 tarihleri arasında Ġzin 

Tecavüzü suçunu iĢlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-b maddesi 

uyarınca takdiren BĠR YIL HAPĠS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık süre içerisinde kendiliğinden birliğine katılmıĢ olması nedeni ile As. 

C.K.'nun 73'üncü maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki tutum ve davranıĢları lehine takdiri indirim sebebi kabul 

edildiğinden TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETĠCETEN BEġ AY HAPĠS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Verilen ceza için CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılması veya TCK'nın 51'inci Maddesinde Düzenlenen Erteleme ve TCK'nın 50, 52'inci 

maddelerinde düzenlenen cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesine iliĢkin hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA; karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde 

bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri 

uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 10851 

————— 

Esas No : 2016/447 

Karar No : 2016/437 

SözleĢerek Firar Etmek suçundan sanık Rıza ve Satı oğlu, 1981 D.lu, Sivas, Yıldızeli, 

Kaman Ky. Nfs. Kyt.lı Yalçın ASLAN hakkında S. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 07.06.2016 

gün ve 2016/447-437 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Ġs. Er Yalçın ASLAN'ın, 10.03.2008 tarihinde verilen "mahkûmiyet hükmünün 

açıklanmasının geri bırakılması" kararından sonra öngörülen 5 yıllık denetim süresi içerisinde bir 

daha kasti bir suç iĢlemediği anlaĢıldığından sanık hakkında mahkememizin 10.03.2008 tarihli, 

2002/826 Esas ve 2008/183 Karar sayılı duruĢmasız iĢlere ait kararı ile "SözleĢerek Firar Etmek" 

suçundan beĢ ay hapis cezasına iliĢkin mahkûmiyet hükümlerinin CMK'nın 231/10'uncu maddesi 

uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA, 

Sanığın 11.03.2002 tarihinde "SözleĢerek Firar Etmek" suçunu iĢlediğinden bahisle 

açılmıĢ olan kamu davasının, CMK'nın 223/8 ve 231/10 maddeleri uyarınca DÜġMESĠNE, 

Kararın kesinleĢmesini müteakip Askeri Mahkememizin bahse konu Mahkememizin 

10.03.2008 tarihli, 2002/826 Esas ve 2008/183 Karar sayılı duruĢmasız iĢlere ait kararı ile verilen 

hükmün sanığın adli sicil kaydından silinmesi için Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğüne 

müzekkere YAZILMASINA, karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde 

bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri 

uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 10855 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YERALTI OTOPARKI, PAZAR ALANI, SPOR SALONU YAPILMASI VE BUNLAR ĠÇĠN 

YAPILACAK YATIRIM BEDELĠNĠN AYLIK KĠRA BEDELĠNE  

MAHSUP EDĠLMEK ÜZERE 30 (OTUZ) YIL SÜRE ĠLE  

KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

1 - Bağcılar Ġlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 

onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan 

taĢınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve pazar alanı üstü 2 kat spor 

salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek 

üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

2 - Tespit edilen yatırım bedeli 10.129.475,88 TL'dir. 

3 - Aylık Muhammen kira bedeli 45.000,00 TL + KDV'dir. 

4 - Geçici teminat bedeli 486.000,00 TL'dir. 

5 - Ġhale ĠĢtirak Teminatı 250.000,00 TL'dir. 

6 - ġartname 250,00 TL bedel karĢılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7 - Ġsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D. Ġ. Kanununda istenen belgelerin yanında 

Ģartnamede belirtilen belgelerdir. 

8 - Ġhale 26.01.2017 tarihinde saat: 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

9 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 26.01.2017 tarihinde saat; 

09:00'a kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 382/1-1 

—— • —— 

MOTOR MUHTELĠF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/11958 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 9 kalem motor muhtelif yatakları, teknik Ģartname, 

teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/01/2017 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

31/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 333/1-1 
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15.000 KG FĠLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 15.000 kg Filtre Kağıdı Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.02.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 338/1-1 

————— 

200 GR DEMLĠK SÜZEN POġET ÇAY FĠLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 200 gr Demlik Süzen PoĢet Çay Filtre Kağıdı Satınalma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.02.2017 tarihi saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  339/1-1 
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PERSONEL HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Personel hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/20353 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No:139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  1 KiĢi ġirket Müdürü, 1 KiĢi Yardımcı Personel, 43 KiĢi 

  Mühendis (deneyim ile yabancı dil (Ġngilizce) Ģartına 

sahip), 2 KiĢi Jeoteknik Teknikeri, 133 KiĢi Mühendis, 

7 KiĢi Engelli Mühendis olmak üzere toplam 187 KiĢi. 

b) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile 

MTA arazi iĢyerlerinin bulunduğu il, ilçe, mahal vs. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde 

iĢe baĢlanacak olup; iĢe baĢlama tarihinde yüklenici 

çalıĢtıracağı personelin en az yarısını, 45 (kırkbeĢ) gün 

içerisinde ise geriye kalan personelin tamamını iĢe 

baĢlatacaktır. ĠĢin süresi 12 (oniki) aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 27/01/2017 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 411/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

— Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


