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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME 

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-

ğinin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil

işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o yarıyıl için yapar ve bu işlemlere sonradan

itiraz edemez.”

“(3) Lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci ya-

rıyıllardan; ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarı-

yıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci

yarıyıldan ders alamaz.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gö-

zetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa ce-

vaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özel-

liğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araç-

larıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uy-

gulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun,



başarı notuna katkısı %100’dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları,

ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle bir-

likte ilan edilir.

(2) En fazla üç dersten başarısız olan ve Senato tarafından belirlenen Açıköğretim,

İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağ-

layan öğrencilere; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra, bu derslerden bir kez sınava

girme hakkı verilir.”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınavı takip eden üç iş günü içinde sınav sorularına itiraz

edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav

sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO’sunu sağ-

layamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan

öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf

notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya daha önceden almadığı yeni dersleri

alarak GNO’sunu en az 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Her iki durumda

da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

“(4) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden

almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Öğrencinin ön li-

sans mezuniyetine ait GNO’su, Not Durum Belgesine işlenir. Öğrencinin lisans eğitimindeki

GNO’su; ön lisans programındaki GNO’su ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden

hesaplanır.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre

öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde; daha önceden

almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I-II), Türk Dili (I-II) ve Yabancı

Dil (I-II) dersleri için MU harf notu verilir ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU harf notu

ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri

arasında yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2015 29464

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2017 29952
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan
eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yıllık akademik çalışma içe-

risinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen görev

yapan öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik yapmış öğretim görevlilerinden oluşan ku-
rulu,

e) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Üniversite bünyesindeki enstitülerde lisansüstü
eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

f) Enstitü: Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından
üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

ı) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl yerel kredi değerini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,
n) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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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

yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında

geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip

olmaları gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı

ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Ancak Güzel

Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki anabilim ve anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans prog-

ramlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban

puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurularda ALES puanının etkisi %50’dir. Gerekli görüldüğü takdirde bu oran

senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Başvurulan programın özelliği ve dil seçeneği dikkate alınarak adayların, YDS veya

TOEFL gibi eşdeğer bir sınavdan ya da Senato tarafından kabul edilen dillerden açılan yeterlik

sınavlarından birine girmiş ve en az 55 puan almış olması gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde

bu oran Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Adayların lisans AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. İlgili ana-

bilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir

ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanının,

anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek ve teori sınavı puanının %50’si, lisans

AGNO’sunun %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Yabancı

dil aranmayan programlarda lisans AGNO’sunun %20’si esas alınır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notu; ilgili anabilim/anasanat dalının öne-

risi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile belirlenir ve programların özelliklerine göre farklı

uygulanabilir.

(7) Adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 60 olmak zo-

rundadır. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır.

Mülâkata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı

notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(8) Öngörülen sınav ve mülâkatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi, enstitü müdürünün onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluştu-

rulur.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-

neğini kazanmasını sağlamaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, danışman atanması, tüm derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamla-
ması ve tez konusu almasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yapmak
zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisans derslerinden
de seçilebilir.

(5) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile üniversite
bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki tane ders seçebilir.

(6) Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden en fazla iki adet ders alınabilir. Alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında
açılmamış olması gerekir. Bu derslerde başarı notu en az BB olması gerekir.

(7) Yüksek lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans ders-
lerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğ-
rencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre be-
lirlenir.

(8) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.
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) Öğrencinin tez çalışmasına kayıt olabilmesi için öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az iki dönem tez çalışmasına
kayıt yaptırmış olması gerekir. Ancak, tüm derslerini ve sanat dalındaki uygulamalarını başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şar-
tıyla başarı AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması durumunda bir dönem tez çalış-
masına kayıt yaptırarak da tezlerini teslim edebilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir.
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(2) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı baş-
vurusu, danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı dersler ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili prog-
ramın anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından, daha sonra danışman tarafından yürütülür.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başka-
nınca onaylanır.

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

sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS

kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışmanın alacağı intihal yazılım
programı raporu, diğer jüri üyelerine de gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

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

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüden ala-
cağı görevlendirme yazısı ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
10 gün, 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, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık ortamlarda gerçekleşti-
rilebilir.

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

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) 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.
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(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.

(4) Tezin bir kopyası, teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e
gönderilir.

(5) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans
diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalın-
daki programın adı, enstitü müdürü ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

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 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

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

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

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde tezsiz yüksek lisans programının sonun-
da yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süresi
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.

(2) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yük-
seköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış
olması gerekir. Bu derslerde başarı notunun en az BB olması gerekir.

(3) Mezuniyet için AGNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve dönem projesi der-
sinin başarıyla tamamlanması gerekir.
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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 yap-
mak üzere Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(4) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat başkanınca
onaylanır.

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 anabilim/anasanat

dalındaki programın adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve yapılan giriş sınavında en az 75 başarı notu
almış olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulunca uygun görüldüğü
takdirde tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bursluluk durumu, ada-
yın girişteki puanları ve boş kontenjan mevcut ise ayrıca değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma;

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

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyet ve uygulamalardan oluşur.

(3) 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.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Ders yükleri ve başarı
MADDE 16 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Üniver-
site bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki ders seçebilir.
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(3) Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin
Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük başarı
notu BA olması gerekir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları

gerekir.
(2) ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato

kararı ile yükseltilebilir.
(3) 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 prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların kabulünde, ALES puanı
yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anabilim dalı
başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Genel başarı notu; ALES puanının, lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı
dil puanının ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından
oluşur. ALES puanının ağırlığı en az %50’dir. İlgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı
ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir veya yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir. Lisans veya lisansüstü AGNO’sunun, ALES’in, yabancı dilin ve mülakatın başarı
notu hesabındaki ağırlığı ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı
ile programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(6) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olmalıdır.
Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır.
Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı
notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(7) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluş-
turulur.

Süre
MADDE 18 – (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.
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(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 ve AGNO’su
4,00 üzerinden en az 3,00 şartını 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.

(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 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üni-
versite 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
kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur.

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

(3) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının
gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-
cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler en
erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
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(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anabilim dalı başkanı
ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından ol-
mak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak da ya-
pılabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarı notu yapılan sınavların aritmetik ortalamasının alınma-
sıyla belirlenir. Başarılı olmak için her iki sınavdan en az 75 almak gerekir. Sınav jürileri öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(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 aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek lisans
programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim 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 anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez iz-
leme komite üyesi olması durumunda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim 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.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme
komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun
biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) 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. Danışmanın alacağı intihal yazılım programı
raporu, diğer jüri üyelerine de gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim 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 üyesinden
oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak da yapılabilir.

(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 dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, doktora tezinden ha-
zırlanmış olup basıma kabul alıp hazır hale getirilmiş veya Üniversitenin ismi de kullanılarak
yayımlanmış bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını 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 uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye doktora diploması
verilir. Diploma üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın adı, enstitü
müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve

savunması, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetler ve uygulamalar,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi,
bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulamalı çalışmaların; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir
sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükleri ve başarı
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanının onayı ile Ünivesite bünye-
sindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki tane ders seçebilir.

(3) Ayrıca danışmanının önerisi, anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak ders-
lerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük
başarı notunun BA olması gerekir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

5 Eylül 2017 – Sayı : 30171                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için şartlar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri

ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek
lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik program-
larına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile müla-
kat/yetenek sınavı ve portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anabilim dalı başkanlıkları önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) 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
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Güzel sanatlar enstitüsüne öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, ilgili
anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile yalnız ALES puanı ile de
öğrenci kabul edilebilir.

(4) Genel başarı notu; lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı dil puanının ve
mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. Lisans
veya lisansüstü AGNO’sunun, ALES’in, yabancı dilin ve mülakatın başarı notu hesabındaki
ağırlığı ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile programların
özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(5) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olması
gerekir. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik
tanınır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel
başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(6) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluş-
turulur.

Süre
MADDE 28 – (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
AGNO’su en az 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üni-

versite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir.
Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının
gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anasanat dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanat alanıyla ilgili sanatsal araştırma derinli-
ğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı; sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Sanatta yeterlik komitesi, anasanat dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve güzel sanatlar enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, ana-
sanat dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazır-
lamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi
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Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim ku-
rumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(5) Sanatta yeterlik sınavı sırasıyla yazılı (ayrıca uygulama çalışmalarından oluşan bir
dosya istenir) ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğ-
renci sözlü sınava alınır. Başarı notları ve sınavların ağırlıkları ile notların hesaplanmasında
Senatoda belirlenmiş kararlara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başa-
rısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(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 kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek
lisans programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili anasa-

nat 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 anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez iz-
leme komite üyesi olması durumunda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim 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
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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.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en

az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(2) Sanatta yeterlik çalışması hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, re-

sital, konser, 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.

(3) 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 veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgele-
dikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek
üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve 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 üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı ve-
rilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve azami süreyi aşmamak üzere
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan 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 tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, sanatta yeterlik
tezinden hazırlanmış olup basıma kabul alıp hazır hale getirilmiş veya Üniversitenin ismi de
kullanılarak yayımlanmış bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.

(3) 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 sanatta yeterlik dip-
loması 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programlarının açılması ve yürütülmesi
MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı ad-

ları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında,
o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş lisansüstü programları şek-
linde de düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları, Senato tarafından ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda eğitim, enstitü müdürü başkanlığında, enstitü yönetim ku-
rulu kararları doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yürütülür.

(4) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 36 – (1) Lisansüstü öğretimi, Üniversite eğitim-öğretim programlarına uygun

olarak, Türkçe, Türkçe-yabancı dil veya yabancı dillerde yapılır. Hangi yabancı dillerde eği-
tim-öğretim yapılacağına Senato tarafından karar verilir. Türkçe-yabancı dil ile yürütülen prog-
ramlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu yabancı dilde
verilen derslerden almak zorundadır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edi-
len, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, belirlenen yabancı dildeki ders kapsamında de-
ğerlendirilir. Programın Türkçe olması halinde değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği
kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler Türkçe ders kapsamında değerlendirilir.

Kontenjanlar, başvuru, sınavların yapılması ve öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne
bağlı olmak üzere, ilgili enstitü kurullarınca belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, her
yarıyıl başında, belirlenen kontenjanları duyurur.
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(2) Uygulama şekli anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek sınavlar, ens-
titü müdürlüğü tarafından ilân edilir ve belirlenen tarih, yer ve saatte anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarınca yapılarak sonuçlandırılır.

(3) Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt yaptırmak isteyen
adayların enstitü tarafından belirlenen belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre
içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı
veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler ise adayın
beyanına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Uluslararası adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(5) Programların genel kontenjanlarına başvuracak uluslararası adaylar ve yurt dışında
ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara
uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış uluslararası adayların,
yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin
dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olma-
ları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü ta-
rafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az
C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(6) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulun-
duğu il dışında sürdürülemez.

(7) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.

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

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 38 – (1) Başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim hakkı elde eden

adayların kesin kayıtları, ilanda belirlenen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir
dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat veya resmi vekili aracılığı ile yapılır. Kayıt
için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ön kayıtta alınan onaylı belgeler kesin kayıtta
tekrar istenmez.

(2) Her öğrencinin dönem kayıt işlemini içinde bulunduğu dönem sonuna kadar tamam-
laması ve öğrenim ücretini yatırması gerekir. Aksi halde bu öğrencilerin, bir sonraki yarıyıl
kaydı yenilenmez.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrencinin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 39 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır.
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(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile
Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerek-
çeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı
öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programlardan farklı alanlarda ya da
farklı yükseköğretim kurumlarında almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları
dersler için ilgili mevzuat, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazırlana-
rak, öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok
iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için bu Yönetme-
likte belirtilen azami süreler uygulanır. Yaz öğretimi bilimsel hazırlıkta geçen süreden sayılmaz.
Bilimsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez,
dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ili-
şiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup,

belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğ-
rudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler
için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim
etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri
için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son iki yıl içerisinde özel öğrenci
statüsünde aldığı ve başarılı olduğu dersler muafiyet işlemlerinde ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar ise Senato tarafından belirlenir.
(5) Asıl öğrenci statüsüne geçmek isteyen özel öğrencilere, bu Yönetmelikte yer alan

öğrenci kabulüne ilişkin hükümler uygulanır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim ku-
rulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
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(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü
programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış,
AGNO’su en az 3,00/4,00 olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan
öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen as-
gari ALES notu, anasanat dallarında ise çalışma dosyası ve ilgili programın özelliğine göre ya-
bancı dil notunu sağlayan öğrenciler başvurabilir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir ya-
rıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyı-
lında yatay geçiş yapılmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler en az bir dönem
tez çalışmasına kayıt olmak zorundadır. Doktora programlarına yatay geçiş ile kabul edilen
öğrencilerin tez önerisi ve izleme süreçlerinde muafiyet verilmez ve bu süreçler yeniden başlar.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, yatay geçiş konten-
janlarına başvuramazlar.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

(7) Yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ders saydırma
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf
olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 44 – (1) Lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir der-

sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirlenir. Seminer,
dönem projesi ve tez çalışması dersleri, kredisiz derslerdir. Lisansüstü programlarla ilgili de-
vam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, ek başarı
koşulları ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere,
dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan
herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzak-
tan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen kriterlere uygun spor karşılaşmaları, kültür ve sanat
faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bun-
ların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri
süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin başarı seviyeleri, her yarıyılda yapılacak ara sınavlar ve yarıyıl sonu
sınavları (bitirme ve telafi sınavları) ile ölçülür. Bir yarıyıl içinde her ders için en az bir başarı
ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu ölçümler, ödev, proje, eskiz, labora-
tuvar raporu ya da benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Yarıyıl sonunda dersin
bütünüyle ilgili bir yarıyıl sonu (bitirme) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.
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(6) İlgili dersin öğretim elemanınca, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaları
ve yarıyıl sonu sınav notunu ağırlıklı olarak hesaba katan ve devam durumunu da göz önüne
alan bir başarı notu takdir olunur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından haklı ve
geçerli görülen bir nedenle herhangi bir yıl içi sınavına giremeyen öğrenciye, mazeretini üç
gün içinde belgelemek şartıyla, mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavına girme şart-
larını haiz olduğu halde girmeyen veya başarısız olan öğrenciye, yarıyıl sonu sınavından sonra
bütünleme sınavı yapılır. Herhangi bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu veya bütün-
leme sınav notunun yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gerekir. Bu değerler
anabilim dalının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

(7) Yüzlük sistemde verilen notların harf karşılıkları ve harfle ifade edilen başarı not-
larının dörtlük sistemdeki ağırlık katsayısı (a) bendinde verilmiştir:

a) Başarı Notu Ağırlık Yüzdelik
Harfle Katsayısı Not (Puan)

AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 65-74
CC 2,00 60-64
FF 00 00-59

b) Ortalamaya katılmayan diğer harfler ve anlamları şunlardır:
1) FF: Başarısız,
2) DZ: Devamsız,
3) BŞ: Başarılı,
4) BŞZ: Başarısız,
5) G: Geçer. Derecelenme dışı,
6) M: Muaf. Derecelenme dışı,
7) K: Kalır,
8) YT: Yeterli. Kredisiz derslerden başarılı,
9) YZ: Yetersiz. Kredisiz derslerden başarısız,
10) E: Eksik,
11) NK: Not ortalamasına katılmayan,
12) TD: Tez devam,
13) TDZ: Tez devamsız,
14) TİB: Tez izleme başarılı,
15) TİK: Tez izleme başarısız,
16) TSB: Tez savunma başarılı,
17) TSK: Tez savunma başarısız,
18) DYB: Doktora yeterlik başarılı,
19) DYK: Doktora yeterlik başarısız.
(8) Yarıyıl sonu ders notları, ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından

açıklanır.
(9) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık programla-

rında en az CC, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlik program-
larında en az BB olması gerekir.

(10) AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir.
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(11) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’nun; bi-
limsel hazırlık programlarında en az 2,00, yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora
ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında
olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak şartıyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan
derslerden yeteri kadarını tekrarlar veya yeni ders alabilirler.

(12) Herhangi bir yarıyılda Üniversite dışından alınan dersler de dahil olmak üzere en
fazla 45 AKTS ders alınabilir.

Notlara itiraz
MADDE 45 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında

itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edil-
mesini izleyen üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde
dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizel-
gelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir ve en geç on gün içinde duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Öğrenci işleri ve disiplin
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) YÖK kararıyla öğrenime ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldı-

rılması suretiyle askere alınması,
g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğren-

cilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gös-
teren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmelerine bağlıdır.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl,
tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk
ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde öğrenim ücreti yüküm-
lülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.
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İlişik kesme
MADDE 48 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin

ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu enstitüye, ilişiğinin kesilmesi için dilekçe ile başvur-

ması,
c) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla ayrılması,
ç) Öğrencinin mezun olması,
d) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Belgenin bir kopyası, ilişik kesmeyi takip eden bir ay içinde öğren-
ciye gönderilir.

(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gös-
teren belgeleri dosyasında saklanır.

Diploma eki
MADDE 49 – (1) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamam-

layıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece
ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin
eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.

Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların kabulü
MADDE 50 – (1) Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların lisansüstü eği-

tim-öğretim programlarına kabul şartları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alı-
narak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Yurt dışında öğrenimlerini tamamlamış olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti uyruklu adayların lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kabulü, denklik
belgesi esas alınmak kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konserva-

tuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi önlisans, lisans ve diğer program-

lara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme iş-
lemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hüküm-
leri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü,

44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik birim: Gazi Üniversitesine bağlı konservatuvar, fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokulunu,
c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri,

öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşan ve ilgili bölüm/program başkanının başkanlık et-
tiği kurulu,

ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları
sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı
olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-
zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

e) Dekan: Gazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,
f) İlgili kurul: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,
g) İlgili yönetim kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerin yönetim kurul-

larını,
ğ) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçeve-
sinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o
dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğren-
ciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
hesaplanan değeri,

h) Kurumlar arası yatay geçiş: Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının
aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan konten-
janlar çerçevesinde yapılan geçişi,
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ı) Müdür: Gazi Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
müdürünü,

i) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütü-
lecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,

j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler al-
tında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

k) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

n) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
o) Üniversite Eğitim Komisyonu: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerden gön-

derilecek eğitim-öğretime ilişkin önerileri değerlendiren komisyonu,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen bir belge yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

r) Yaz okulu: Gazi Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğretim
yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim prog-
ramını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerde eğitim-öğretim; ilgili

kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Üniver-
sitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, akademik birimlerin önerisi ve
Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı

ile örgün, ikili, yaygın ve uzaktan eğitim ile öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri ve süreleri
MADDE 7 – (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl

esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, iki veya üç yarıyıl olarak Senato
tarafından belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında iki yarıyıl uygulanan programlar için eğitim-
öğretim bir yarıyıl en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt
ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler, bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla gerektiğinde
yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun işleyiş ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenen
esaslarla düzenlenir.

(3) Bir yıllık hazırlık sınıfı programları hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri önlisans programlarında iki yıl, lisans programlarında
dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş veya altı yıldır. Bu
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süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda sekiz veya dokuz yıldır. Öğrencilerin
hazırlık sınıfı hariç, önlisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı
olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, normal ve
azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi azami iki yıldır. Yabancı dil hazırlık sı-
nıfında öğretim, sınav ve başarı harf notuna ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 8 – (1) İlgili kurullar diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, yük-

seköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen program yeterliliklerini sağlayan ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlar. Ders ve benzeri öğrenim türleri ile öngörülen
dönem ve süreleri ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Haftalık ders programları,
eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce ilgili akademik birim de-
kanlığı/müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik birimler tarafından
düzenlenir; ilgili kurulların önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş, çift ana dal ve yan dal
işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, YÖK
kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Akademik birimler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak Senato onayı ile uy-
gulama usul ve esasları belirleyebilir.

(5) Değişim programlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında
yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Bu
programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma prog-
ramları düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programlarının eğitim-öğretimine ilişkin
esaslar, Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri
MADDE 9 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diploma-

larının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda,

o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde ge-
çerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı
olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen veya noter onaylı vekâ-
letname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.
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(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday,
hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.
(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun

belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.
Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle bırak, dersten çekilme işlemleri, not yükseltme
MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yö-

netmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yeniler.
Azami öğretim süresini aşan öğrenciler, ders alma işlemini yapabilmek için katkı payı veya
ikinci öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o
yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa her yarıyılda/
yılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenile-
meyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde
belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Mazeretli ders alma süresi de dâhil, belirlenen sürelerde ders alma işlemini tamam-
lamayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.
(6) Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, birinci sınıf yarıyıllarındaki tüm dersleri al-

mak zorundadır. Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı
ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en
alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın
onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece bir dersi, bir kez erte-
lenebilir.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği
derslerin azami kredi miktarı, 36 krediyi geçemez.

(8) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabi-
leceği derslerin azami kredi miktarı 40 krediyi geçemez. Öğrencinin kendi programının dışında
farklı bir eğitim-öğretim programında alacağı kredi miktarı bu maddede belirlenen oranı ge-
çemez.

(9) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıllardan ders alabilir. Bu-
nun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not orta-
lamasının 3,00 veya üstünde olması şarttır.

(10) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-
bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma, dersten çekilme ve şube değişikliğini danışmanı ile
birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(11) Öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten
çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çe-
kilme işlemi yapılabilir. Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müf-
redatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kre-
disiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi
kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

(12) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile ba-
şardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.
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Dersler ve ders kredileri
MADDE 11 – (1) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Ancak yabancı dilde yürütülen prog-

ramlarda öğretim dili Senato tarafından belirlenir.
(2) Dersler/ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi

ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen derslerin kredi aralığı ve
öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin
katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders sa-
atleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundu-
rularak Senato tarafından onaylanan esaslar çerçevesinde dersler/ders kredileri belirlenir.

(3) Derslerin kategorisi, adı, kodu, içeriği, kredi değeri, sınavları ve benzeri hususlar
ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler ilgili kurulun önerisi ve Senato onayıyla belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim programındaki dersler; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik
çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel
çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ile-
tişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler içerir.

(5) Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki grupta toplanır. Zorunlu bir
dersin alınabilmesi için, ön koşullu dersler ve/veya ön koşul dersler ilgili kurulun önerisiyle
Senato tarafından önceden belirlenen esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(6) Bir ön koşullu derse kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş dersin/
derslerin alınmış ve ilgili program tarafından belirlenmiş ön koşulun/ön koşulların sağlanmış
olması gerekir.

(7) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programları için ders kredileri toplamı
60 kredidir.

(8) Dersin içeriği, haftalık dağılımı, ilgili kaynaklar, öğrencilere ders saatleri dışında
ayıracağı zamanı, öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları
ve başarı harf notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususlar dersi veren öğretim ele-
manı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders tanımlama formu ile duyurulur.

(9) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizel-
geleri, dersler arasında 10 dakika bırakılarak düzenlenir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması, kredi transferi ve intibak işlemleri
MADDE 12 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri Se-

nato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar

Derslere devam
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70,

tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır. Ancak ders
devam durumunun, ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu, dersin öğre-
tim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir. Sağlık ra-
poru derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt
dışında temsil eden öğrenciler için derslere devam koşulu aranmaz.
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(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Öğrencilerin dönem içi değerlendirmeleri seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalış-
ması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel ça-
lışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ileti-
şim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet/bitirme tezi, proje ve dönem sonundaki durumları, ilgili öğretim üyesi tarafından
söz konusu yarıyıl/yıl derslerinin son haftasında ilan edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenciler, dönem sonu sınavına giremezler.

Sınavlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve

dönem içi çalışmalar, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve
bütünleme sınavıdır.

(2) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi ve/veya
Pazar günleri de yapılabilir.

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

(4) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Aksi hâlde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-
nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(5) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği,
kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve o sınav
için sıfır ham notu verilir.

(6) Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde
yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren ders-
lerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınav dışında, başarı harf notuna esas olmak
üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri
dönem içi çalışmalar yapılabilir.

(7) Ara sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim eleman/eleman-
larının önerileri alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir. Ara sınav tarihleri yarıyılın ilk dört
haftası içinde öğrencilere ilan edilir.

(8) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda
gireceği sınavdır. Dönem sonu sınavlarının gün ve saatleri akademik takvimde belirtilen tarih-
lerde, ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(9) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden beş iş günü
içinde ilgili akademik birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınav hakkı, sadece ara
sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, dönem sonu sınavları başlamadan yapılır.

(10) Mezuniyet için devam şartını yerine getirdiği tek dersten sorumluluğu kalan öğ-
renciler, tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu
almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

(11) Bütünleme sınavlarının uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(12) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile ilgili akade-

mik birimin belirleyeceği yöntemle akademik birim tarafından saklanır.
Notların verilmesi, ilanı ve maddi hata işlemleri
MADDE 15 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir ba-

şarı harf notu verilir.
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(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl

içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu
harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili
kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı
puanı denir.

(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten
başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel
durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Ko-
misyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşa-
ğıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirme-
den sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması
mümkündür.

(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a) Katsayılar Başarı Harf Notu

4,00 AA
3,50 BA
3,00 BB
2,50 CB
2,00 CC
1,50 DC
1,00 DD
0,50 FD
0,00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç

hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.
(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan

öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun
en az 2,00 olması gerekir.

(8) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma prog-
ramlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Senato ta-
rafından belirlenen önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri esaslarına
göre not durum belgesine kredi olarak işlenir.

(9) Dersin öğretim elemanının öğrencinin başarı harf notunu Öğrenci İşleri Bilgi Sis-
teminde kesinleştirdiği anda notlar ilan edilir; bu şekilde ilan edilen notlar kesindir.

(10) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ila-
nından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar. İlgili
kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya dönem koordinatörlüğüne incelenmek üzere gön-
derir. İnceleme sonucu; on iş günü içinde öğrencinin derse devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve
tutanak ile birlikte ilgili kurula yazılı olarak bildirilir. Tespit edilen maddi hata, ilgili yönetim
kurulunca karara bağlanır.
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Ağırlıklı yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalaması
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri

Dairesi Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu kat-
sayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ağırlıklı yarıyıl/yıl not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son
notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi topla-
mına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane
olmak üzere gösterilir.

(4) Gerek ağırlıklı yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında,
(AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları, (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
Öğrenime ara verme ve izinli sayılma işlemleri
MADDE 17 – (1) Öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslara göre belgeleye-

cekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak
yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ön-
lisans/lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi
azami kanuni öğretim süresine eklenir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile bir-
likte ilgili akademik birime en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar
başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması
durumunda, başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldı-
rılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları
saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya
terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtlarını yaptırmak üzere ilgili aka-
demik birime müracaat etmeleri gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Katkı Payları-Öğrenim Ücretleri,

Kayıt Silme, Sildirme, İlişik Kesme, Ayrılma, Disiplin İşlemleri ve
Tebligata İlişkin Esaslar

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 18 – (1) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin

bitiş tarihini takip eden ilk iş günüdür.
(2) Derece ile mezun olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit

edilir.
(3) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim progra-

mında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.

(4) Öğrencilere verilecek diplomalar ve diploma eki Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre düzenlenir.

Katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri
MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve Bakanlar Kurulu kararları

çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   5 Eylül 2017 – Sayı : 30171



Kayıt silme, sildirme, ilişik kesme ve ayrılma
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilgili

akademik birimle ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası al-
mış olması,

b) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluklar nedeniyle
tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu
raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili akademik bi-
rimin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ve diğer yöntemlerle ayrılanların dosya muhteviyatı,

YÖK Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birime gönderilir.
(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve

öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyılla ilgili yatırdığı katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Disiplin işlemleri
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 22 – (1) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi,

tebligat adresidir. Her türlü tebligat bu adrese posta aracılığı ile iadeli ve taahhütlü olarak ya-
pılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen öğrenciler, bunu kayıtlı olduğu akademik birime altı hafta içinde ya-
zılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan veya yanlış ya da eksik adres bildiren
öğrenciler, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, kendilerine
tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri iz-
lemekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrasında

kayıt olan öğrenciler için kredi ve başarı harf notu hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilerin AGNO hesaplaması
yerel kredi değerleri üzerinden yapılır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER MALZEMELER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör: Merkezin Koordinatörünü,
c) Merkez: Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde, nükleer malzemeler alanıyla ilgili akademik birimlerin ön-

celikleriyle uyumlu olarak bilgi ve teknoloji odaklı ileri seviye araştırma ve geliştirme faali-
yetleri gerçekleştirmek.

b) Nükleer malzemeler alanında uluslararası standartlarda üretime dönük yeni yöntem
ve teknikleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlarla sürdürülebilir kalıcı temaslar
kurmak.

c) Nükleer malzemeler konusunda uygulanacak Üniversite politikalarının belirlenme-
sine katkıda bulunmak, ilgili konu kapsamında özel sektör ve kamu kurumları arasında kalıcı
üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturmak.
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ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların karşılaştıkları üretim sorunlarının çözümüne
yönelik incelemeler yapmak, nihai çalışmalar neticesinde kalıcı çözüm önerileri oluşturmak
ve uygulamak.

d) Nükleer malzemeler ile ilgili bilgi ve tecrübe artışını sağlamak, her türlü eğitim ve
araştırmaları teşvik etmek, desteklenen uygulamalardan resmi ve özel kuruluşlar ile tüzel ki-
şilerin yararlanmasını sağlamak.

e) Ülkemizde nükleer malzemeler alanında yapılan araştırmalarda mükemmeliyeti sağ-
lamak, nükleer endüstrisinde kullanılan malzemeler ile ilgili uygulamaya yönelik disiplinler-
arası bilimsel çalışmalar yapmak. 

f) Ülkemizdeki üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinin ortaklaşa kullanabi-
leceği modern cihazları bir araya getirmek, araştırmacı ve ilgili proje ekiplerinin bu cihazlardan
yararlanabilmelerini sağlamak.

g) Nükleer malzeme ve teknoloji alanında oluşacak ulusal ihtiyaçları önceden tespit et-
mek, belirlenen gereksinimler doğrultusunda çözüm odaklı tamamen milli ve yerli stratejiler
geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal kapsamda, nükleer endüstri ve ilgili alt sektörlerin nükleer malzemeler üretimi

konusunda alt yapılarını güçlendirmek, sürdürülebilir üretim için gerekli her türlü araştırma
ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Nükleer endüstri alanında uygulanan teknolojilerin yanı sıra hammadde ve malze-
melerin üretim proseslerini takip ve koordine etmek, nükleer malzemeler ile ilgili çalışmalar
yapmak ve bu konuda nihai projeler geliştirmek.

c) Nükleer malzeme alanındaki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak, konuyla ilgili yeni yöntemler araştırmak, geliştirilen yöntemlere ait prototip cihaz
ve makine üretimlerini gerçekleştirmek.

ç) Nükleer malzemeler alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları ve özel
kuruluşların gereksinim duyduğu donanım ve teknik altyapı imkanları oluşturmak, endüstriyel
test ve analiz hizmetlerini sağlamak.

d) Nükleer malzemeler alanında uzman görüşü oluşturmak, bilirkişi ve teknik danış-
manlık hizmeti vermek, seminer ve konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili
kurs ve sertifika programları düzenlemek.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri
açıklayan yayınlar yapmak.

f) Nükleer malzemeler hakkında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaları desteklemek
ve teşvik etmek.

g) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim üyesi ve öğrencilerin yetişme-
sine yardımcı olmak.

ğ) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde görev
almak.

h) Nükleer malzemeler hakkındaki araştırma ve uygulamalarda uluslararası kuruluşlarla
iş birliği yapmak.

ı) Merkezin amacına uygun, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çer-
çevesinde çalışmalar yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Danışma Kurulu.
b) Koordinatör.
c) Müdür.
ç) Müdür Yardımcıları.
d) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri

arasından üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkez idaresinin düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre

karşı doğrudan sorumludur.
(3) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla kadrolu öğ-

retim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla bir kişiyi
Koordinatör olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(5) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcılarını, on-
ların da bulunmadığı hallerde ise Koordinatörü vekil olarak bırakır.

(6) Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin eylem programlarını ve çalışma politikalarını oluşturmak.
c) Merkez çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sun-

mak.
d) Merkeze ait personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek.
f) Merkez toplantılarının gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik doğ-

rultusunda uygulamak.
g) Merkeze bağlı çalışmalar kapsamında proje ekibi, araştırma grupları ve ilgili birimleri

oluşturmak.
ğ) Araştırma çalışmalarını yapacak proje personellerini belirlemek ve görevlendirilme-

lerini sağlamak.
h) Merkez birimlerinde görev alan proje ve araştırma gruplarının genel denetim görevini

yürütmek.
ı) Gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak. 
i) Merkezde yürütülen projelerin işleyişini ve koordinasyonunu sağlamak.
j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için giri-

şimlerde bulunmak.
k) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Müdür Yardımcıları 

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından iki
Müdür Yardımcısı üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.
(3) Görev süresi biten Müdür Yardımcıları, Rektör tarafından tekrar görevlendirile-

bilir.
Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Merkezin etkin ve verimli olarak yönetilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu ve

yardımcı olmak üzere çalışmak.
b) Rektör ve Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Koordinatör

MADDE 12 – (1) Koordinatör; Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre ile Rektör tara-
fından görevlendirilir. 

(2) Koordinatörün görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.
(3) Görev süresi biten Koordinatör, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.
Koordinatörün görevleri

MADDE 13 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkin ve verimli olarak yönetilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu ve

yardımcı olmak üzere çalışmak.
b) Rektör ve Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları, Koordinatör ile Rektör
tarafından üç yıllık süre ile görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar seçilebilir,
görevden ayrılanların yerine ise yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve tüm kararlar oy çokluğu ilke-
sine göre alınır.

(4) Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.
c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağ-

lamak.
d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komis-

yonları kurmak.
e) Yürütülecek projelerle ilgili ilkeleri belirlemek, gerekli çalışma gruplarını ve labo-

ratuvar ortamını sağlamak.
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f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek.

g) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel şirketler ve kamu kurumları arasında bi-
limsel proje ağları oluşturmak.

ğ) Merkeze gelen proje tekliflerini inceleyerek uygun görülenleri değerlendirmek ve
destekleme şeklini belirlemek.

h) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve genel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre
sunmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 16 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından uy-

gun görülen, Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluş
temsilcileri arasından üç yıllık süre için görevlendirilen azami on yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, toplanarak Merkezin çalışma alanına giren konularda mevcut gö-
rüşlerin açıklanıp kapsamlı bir şekilde tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerine görüş
bildirerek gerekli plan ve stratejileri uygular.

(3) Danışma Kurulu üyelerinden görev süresi dolanlar birinci fıkradaki usule uyulmak
şartıyla tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın
Müdürün başkanlığında toplanır.

(5) Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıra-
bilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleri ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Merkez bünyesinde yürütülecek çalışmaları incelemek, görüşleri beyan etmek ve

geliştirilmesine katkı sağlamak.
c) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kul-
lanımına sunulur.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Me-

deniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OSTAM): Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

b) Osmanlı ve öncesi tarihi tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal

ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.

c) Farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek Osmanlı araştırmalarına

hareket kazandırmak.

ç) Türkiye'de Osmanlı tarihi araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini

geliştirmek.

5 Eylül 2017 – Sayı : 30171                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



d) Osmanlı tarihi, kültürü ve medeniyetiyle ilgili çeşitli konuların ele alındığı ulusal ve

uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, konferans düzenlemek ve yayınlamak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaç doğrultusunda organi-

zasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

f) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplum-

ların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar

yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili her türlü konuya eğilmek, bu doğrultuda çeşitli

araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler

üretmek.

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle il-

gili çalışma yapan veya yapmak isteyen akademisyenlere destek olmak.

c) Üniversitenin çeşitli bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Osmanlı tarihi ve

medeniyetiyle ilgili derslerin programlarına eklenmesine ve yeni çalışmaların yapılmasına ön

ayak olmak.

ç) Osmanlı kaynaklarını ve belgelerini akademik düzeyde incelemek isteyen araştır-

macılar için Osmanlı Paleografyası ve Diplomatika kursları açmak.

d) Ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki

benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel

toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.

f) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili belge, telif, tercüme, kaynak ve nitelikli eserleri

araştırmak, incelemek ve yayınlamak.

g) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak.

ğ) Yönetim Kurulunun belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Müdür.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından gö-

revden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilme-

sinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalış-

malar yapan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yar-

dımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir ve Müdürün kendilerine vereceği

görevleri yaparlar. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet

eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-

revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit et-

mek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Rektör tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle gö-

revlendirdiği üç kişi ile Müdür ve Müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-

rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-

sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esas-

larının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği

esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

d) Yıllık çalışma programını incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak

yeni program düzenlemesinin yapılmasını ve bunun Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 ‒ (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanların-

dan Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek azami

on bir üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-

ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yö-

netim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Durum raporlarına göre projeler süresi

sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleşti-

rilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje yö-

neticisi proje sahibidir. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından

giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir,

gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli

personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 ‒ (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/49 

Karar No : 2017/209 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Hüseyin ve Subhiye oğlu, 1997-Suriye doğumlu RAHMUN RAHMUN'un Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık RAHMUN RAHMUN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 16/05/2017 tarih 2017/49 Esas 2017/209 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup. 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 6769 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

ĠKN: 2017/424933 

1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

500.000 adet 340x335x185 mm.lik oluklu karton Kutu %20 artar - azalır toleranslı olarak satın 

alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı - RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.09.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında 

yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 7745/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru Ġçin Gerekli KoĢullar 

ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve 

ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmıĢ 

doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt 

okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim edeceklerdir. 

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi 

gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

göstereceklerdir. 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya 

onaylanmıĢ doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı 

fotokopilerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim 

edeceklerdir. 

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna baĢvuracak adaylar, baĢvuracağı kadronun birim ve 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile 

birlikte aslı veya onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, 

ÜDS/KPDS/YÖKDĠL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmiĢlerini, askerlik durum 

belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı 

ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve 

yüksekokul müdürlüklerine (DiĢ Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır) Ģahsen teslim edeceklerdir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDĠL’den 

veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmıĢ) veya eĢdeğer 

puan almıĢ olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer Ģartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin 

yapacağı yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiĢ) puan 

almaları zorunludur. 

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru Ġçin Gerekli KoĢullar ve Uygulama Esasları 

Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen 

koĢulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (OnbeĢ) gün içerisinde ilgili 

birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Ģahsen yapılmayan 

müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının 0 414 318 30 

26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat baĢvurularak 

öğrenilebilir. 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2017 – Sayı : 30171 

 

FAKÜLTE / 

ANABĠLĠM 

DALI 

Profesör Doçent Yrd. Doç.  

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Ortodonti 

        

1 1 

Mandibular Retrognatiye 

Bağlı Sınıf 2 Hastalarda 

Fonksiyon Ortopetik 

Tedavilerin Masseter 

Kasına Etkisinin Ultrasonik 

Olarak Ġncelenmesi üzerine 

çalıĢması olmak 

Ağız, DiĢ ve 

Çene Cerrahisi 

        

4 1 

D vitamininin bifosfonata 

bağlı ostenekroza etkisi 

üzerine çalıĢma yapmıĢ 

olmak 

Periodontoloji         3 1   

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ  

Sınıf Eğitimi 

        

1 1 

Ġlköğretim Bölümü Sınıf 

Eğitimi Anabilim Dalında 

doktora yapmıĢ olmak, 

teknoloji destekli dil 

becerileri üzerine çalıĢma 

yapmıĢ olmak 

Ġngiliz Dili 

Eğitimi 

        
2 1 

  

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Arap Dili ve 

Edebiyatı 
1 1 

  

      

Klasik Arkeoloji 
  

1 1       

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Mimarlık         3 1   

ĠKTĠSADĠ VE ĠDR. BĠL. FAK. 

Ġktisat Politikası 

        

4 1 

Tarımsal politikalar 

konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Hidrolik 1 1     
  

  

Bilgisayar 

Yazılımı 

        
4 1 
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FAKÜLTE / 

ANABĠLĠM 

DALI 

Profesör Doçent Yrd. Doç.  

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Yöneylem 

AraĢtırma     
5 1 

Ensdüstri Mühendisliği 

bölümü lisans mezunu 

olup, bu bölümde yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ 

olmak 

SĠVEREK UYG. BĠL. FAK. 

Muhasebe ve 

Finansal 

Yönetim 
    

5 1 
 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 
    

1 1 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

Plastik ve Rek. 

Cerrahi     
1 1 

  

Tıbbi Patoloji 
    

1 1   

Üroloji 1 1 
    

  

Adli Tıp 
    

3 1   

Aile Hekimliği 
    

5 1   

Kardiyoloji 
  

1 1 
  

Sol Ventrikül Diyastolik 

Fonksiyon Bozukluğu 

konusunda çalıĢması olmak 

Nöroloji 
    

5 1 

Alzheimer Hastalarıyla 

ilgili Genetik çalıĢması 

olmak 

Nükleer Tıp 
    

3 1   

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
    1 1 

 

Göğüs 

Hastalıkları     
4 1 

GiriĢimsel Bronkoskopi 

konusunda deneyimli ve 

sertifikalı olmak 

Anatomi 
    

1 1 
Tıp Fakültesi mezunu 

olmak 

Tıbbi Biyoloji 
  

1 1 
  

Meme kanserlerinde HTRA 

Gen Ailesi ile ilgili 

çalıĢması olmak 
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FAKÜLTE / 

ANABĠLĠM 

DALI 

Profesör Doçent Yrd. Doç.  

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

Kad. 

Der. Adet 

TIP FAKÜLTESĠ 

Göğüs Cerrahisi         5 1 
 

Tıbbi 

Farmakoloji 

        
4 1 

 

Radyoloji 

        

3 1 

MRI ile memede giriĢimsel 

uygulamalar konusunda 

çalıĢması olmak 

Acil Tıp 

        

1 1 

Akut MI'da mortalite 

üzerine etkili faktörler 

konusunda çalıĢması olmak 

Ġç Hastalıkları 
        

1 1 
Gastroenteroloji yandal 

uzmanı olmak 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Veterinerlik 

Anatomi 
1 1 

    

  

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Bahçe Bitkileri 

        

2 1 

Topraksız kültürde besin 

kaynaklı tuzluluk ve 

domates anaçları üzerine 

çalıĢma yapmıĢ olmak 

VĠRANġEHĠR SAĞLIK Y.O. 

Cerrahi 

Hastalıklar 

HemĢireliği 

        

4 1 

  

Doğum ve Kadın 

Hast. HemĢireliği 

        
1 1 

  

BĠRECĠK MYO 

Halkla ĠliĢkiler 

ve Tanıtım 

        
4 1 

  

ġANLIURFA TEK. BĠL. MYO 

Peyzaj ve Süs 

Bitkileri 

        

1 1 

Organik üretim 

koĢullarında organik ve 

mikrobiyal gübre 

uygulamaları üzerine 

çalıĢması olmak 

CEYLANPINAR MYO 

Tarımsal 

ĠĢletmecilik 

        

2 1 

Ekmeklik buğdayda uyum 

oranı ve fenolojik özellikler 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak 

TOPLAM   4   3 
 

31  

 7750/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

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.


