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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/201

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/368

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/845

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/430

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                             Jülide SARIEROĞLU
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/277

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/331

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/372

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/373

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/374

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/423

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/376

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/291

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/292

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/294

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/295

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/296

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/297

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/299

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/300

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/301

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/302

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/303

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/304

24/09/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/305

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/319

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/320

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/441

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/321

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/390

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/403

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/336

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/339

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/340

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/341

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/342

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/343

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/416

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/418

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/419

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/421

23/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/327

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/344

24/09/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim

ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar ile devamlı ve geçici ay-

rılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerin ilgili anabilim/ana-

sanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

tim ve öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan

kurulu,
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d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü

eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını veya anasanat dalı başkanlarını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapan Haliç Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü müdürü: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

h) Enstitü yönetim kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan “Test of English as a Foreign

Language” Sınavını,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ö) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

r) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 5 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçedir.

(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile belirli programlarda

tüm dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri

çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/ana-

sanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile proje ve tez çalış-

maları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Öğretim düzeyleri ve süreleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki dönemden ve her dönem sınavlar dâhil 16 haftadan oluşur. Lisansüstü

eğitimin akademik takvimi ayrıca belirlenir.
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(3) Güz ve bahar dönemlerine ilave olarak, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir.

Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirle-

nir.

Yeni lisansüstü programlarının açılması

MADDE 7 – (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni li-

sansüstü programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile enstitünün bir anabilim/anasanat

dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açı-

labilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK onayı alınarak, yurt

içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar

yürütülebilir.

Derslerin açılması ve kontenjanların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, hangi düzeyde yabancı dil seviyesi arandığı,

programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin

esaslar; anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenir.

(2) Enstitülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem han-

gi derslerin açılacağına, derse kaydolacak öğrenci sayılarına ve bu derslerin hangi öğretim ele-

manları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun

kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğ-

retim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldü-

ğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün olumlu görüşü ve Rektör-

lüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 9 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,

eğitim ve öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine

göre yürütülür.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

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

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-

öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-

bilir.
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(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü

programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, ders-

lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders

aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bu-

lunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de

verilebilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz

öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-

lerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna ka-

tılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 11 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa

eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumla-

rından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası

olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır

ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır.

Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek

belgelere göre, anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara

bağlanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 12 – (1) YÖK kararı üzerine, üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğ-

retim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-

ramları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütü-

lür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların ilanı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları ile eğitim ve öğretime başlama yeter sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

üzerine, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(2) Her dönemin başlamasından önce, enstitünün öğrenci kabul edeceği programların

adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar

Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk va-

tandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir.

Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için öğrencinin beyanı yeterlidir. Sunulan belgelerdeki

sınav puanlarının geçerlilik süresi adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavı yapan ku-

rumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt

tarihinde de geçerli sayılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği

MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da daha önce açılmış

olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitü yönetim kurulu kararı ve

Senatonun onayı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Prog-

ramın daha sonra açılması durumunda, eğitim ve öğretime başlatılmayan adayların giriş sınav-

ları enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile geçerli kabul edilebilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun

olanlar için açılır.  Yüksek lisans programlarına başvuracak olan adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun

görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak

koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart pua-

nına sahip olmak,

c) Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip ol-

mak.

(2) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK

tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen

sınavlar da kabul edilebilir. Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, güzel sanatlar ve kon-

servatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans prog-

ramlarına başvuracak adaylarda ALES puanı aranmaz.

(3) Üniversitenin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencile-

rinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk yedi dönemini tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az

3,00  olmak.

(4) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve birinci

fıkradaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

25 Eylül 2017 – Sayı : 30191                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları

MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, yüksek lisans öğrenimini ta-

mamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açı-

labilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar ara-

nır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri

diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip

olmak,

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 stan-

dart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato

tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul

edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip ol-

mak,

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği

fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sa-

yısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına

sahip olmak,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az ol-

mamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip ol-

mak,

d) Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eşdeğeri olmak,

e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, Senato tarafından aksine

karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden

YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana

eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik

standart puanına sahip olmak.

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça enstitüde güzel sanatlar ve konservatu-

varlarla ilgili program/anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES’ten standart puan alma ko-

şulu aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

(TUS)/(DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve

klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları

sonucunda elde edilir.

(5) Üniversitenin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden

doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar ara-

nır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk sekiz dönemini tamamlamış olmak,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191



b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en

az 3,00 veya eşdeğeri olmak.

(6) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve ikinci fık-

radaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Yabancı dil aranan yüksek lisans programına başvuran adayların ya-

bancı dil seviyelerini gösterir belgelerin bulunmaması halinde, öğrenciler ilanda belirtilen yer

ve zamanda, enstitü yönetim kurulunca görevlendirilecek yabancı dil jürisi tarafından yapılacak

yeterlik sınavına alınırlar. Enstitüler, belirlenecek taban puanları göz önünde tutarak, yabancı

dil yeterlik sınavında alınmış olan puanları genel başarı değerlendirmesinde dikkate alırlar.

(2) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerin-

den biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip olmaları ge-

rekir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe

yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından alınan harf düzeyleri ve anlamları

şunlardır:

a) A düzeyi: Türkçesi yeterli, öğrenime başlayabilir.

b) B düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanlar öğre-

nimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin öğrenimlerine de-

vam ettikleri süre içerisinde Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri

ve başarılı olmaları gerekir.

c) C düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlar kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini

geliştirmek üzere Üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfına devam eder veya en fazla bir yıl izin

alırlar. Bu öğrencilerin sonraki eğitim ve öğretim yılı başında Üniversitenin, diğer üniversite-

lerin veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavını başarmaları gerekir. Bu sınavı başaramayanlar lisansüstü öğrenimlerine devam ede-

mezler.

Yazılı ve/veya mülakat sınavı

MADDE 18 – (1) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yüksek lisans

ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi

ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme

ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını de-

ğerlendirmek ve yazılı sınav ve/veya mülakat yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluş-

turur.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının

gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı da yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme so-

nuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır.
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Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya te-

mel tıp puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ve yazılı/mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek

adayların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota

dönüştürülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans genel

not ortalamasının %30’u ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %20’si alı-

narak hesaplanır. ALES puanı aranmayan programlarda, lisans genel not ortalamasının %60’ı

ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %40’ı alınarak genel başarı notu he-

saplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, yazılı/mülakat jürisi tarafın-

dan, genel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü

müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başvurdukları

programlara kabul edilirler.

(3) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların

en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir.

Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yap-

tırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme

sırası esas alınarak kabul edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü

ve Enstitü kurullarının kararıyla enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde

dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat

dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak

öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek

zorundadırlar.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK

ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitede öğrencilik hakkı kazanılan lisans-

üstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak,

bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Lisansüstü programa

kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alacağı ve muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü

eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

d) Özel öğrencilikle ilgili programlar doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
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Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi ta-

mamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kon-

tenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not orta-

lamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not orta-

laması yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az  2,50 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sa-

natta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-

şulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrencinin, geçiş yaptığı prog-

ramın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kayıtlandığı programdan alabilir olması,

gerekir.

(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora/sanatta yeterlik veya bütün-

leşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora/sa-

natta yeterlik veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğ-

rencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş

istemlerinin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin

kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-

yacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu ka-

rar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci,

eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurt

içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeni

ile danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilir. Bu öğrencinin kredileri

transfer edilen derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu

lisansüstü derslerin başarı notları not ortalamasına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan

dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yer-

lerine sayılabilecek dersler varsa, o derslerle birlikte, aksi takdirde, seçmeli ders olarak adı ve

kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.
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(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,

doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Rektörün öne-

risi ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşa-

masında ödenir.

(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla

kabul edilen öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz

veya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu

statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğretim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Lisansüstü eğitimde, normal eğitim sürelerinin uzatılması durumunda verilen tüm

burslar kesilir. Lisansüstü eğitimin ders döneminin uzatılması halinde, ders kredi ücretinin ta-

mamı ödenir. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans ve doktora için dönem başına belirlenen

ücret alınır.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi

içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya

onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kay-

bederler. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme/silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-

yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin

alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o

dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir veya ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda kaydı

silinir.

(2) Öğrencinin kaydını sildirdiği dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edil-

mez. Eğer öğrenim ücretinin tamamı ödenmişse, kayıt sildirdiği dönemden sonrakilere ilişkin

ücreti iade edilir.

Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu

öğrencilerin programa kabulünde;

a) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin

birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YDS’den 55, doktora veya sanatta ye-

terlilik için başvuranların ise YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul

edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları,
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b) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul

edildiğini belgelemeleri,

c) Tamamen yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan anabilim/anasanat dalları dışında

lisansüstü eğitim için başvuran adayların, Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya TÖMER’in

açacağı Türkçe dilbilgisi sınavını başardıklarını belgelemeleri,

gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı

aranmaz.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-

liği uyum programları, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları öğrenci değişim programları ile

gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler ayrıca bir sınav yapılmadan

lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından

sonra uygulanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile

öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden en fazla iki ders seçebilir.

(3) Öğrenciler, ilk kayıt oldukları dönemde seminer dersi haricinde en az üç ders almak

zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danış-

manlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak, yapılacak ders silme işlemi sonu-

cunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının enstitü kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düş-

mesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(4) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorun-

dadır. Bu derslerin en geç takip eden iki dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman

ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan

ders veya dersleri alırlar.

(5) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek li-

sans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden

seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış ol-

maları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler.

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen

dönemden itibaren tez süresince her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin

%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci
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o dersin final sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan-

ların listesi, final sınav döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı

tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili

öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya

başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı,

sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekilde yapılır. Sınavlara

girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır. Sınavlara ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav:  Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, la-

boratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır.

c) Mazeret sınavı: Ara sınav ve final sınavı yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme

hakkını elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebi ile sınava giremeyen öğrencilerden,

mazeretleri, enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde;

final sınav haklarını izleyen dönemden önce olmak üzere ilgili yönetim kurulunca belirlenen

takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65, doktora/sanatta ye-

terlik programında ise en az 70 olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli,

ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim

bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Final sınavının ders başarı notuna etkisi %40’tan

az, %60’tan fazla olamaz.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil, öğrencinin

aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-

şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Notu Harf Notu Anlamı Not Aralıkları

4,00 AA Mükemmel 90-100

3,50 BA Çok İyi 80-89

3,00 BB İyi 70-79

2,50 CB Orta 65-69

0,00 FF Başarısız 0-64

0,00 NA Devamsız 0

- T Muaf
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(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, birinci fıkradaki harf notlarının dışında

kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan;

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve orta-

lama hesaplarında kredili dersler için (F), kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders

için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlaya-

mamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en

geç 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti F

notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez/dönem projesi çalışmalarında başarılı olun-

duğunda verilir. (S) notu genel not ortalamasına katılmaz.

ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir.

(U) notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) T (Transfer/Muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği

ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler ile bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre diğer üniversitelerden alınan dersler için verilir. (T) notu genel not ortalamasına

katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.

e) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için ve-

rilir.

f) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez/dönem pro-

jesi çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir. Gerçek not belirlendiğinde (P) notu gerçek

harf notuyla değiştirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapıl-

ması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi enstitü yönetim

kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı

olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik ge-

rektiriyorsa, not düzeltmesi enstitü yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik mü-

dürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının

çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt

yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına

bölünerek bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren ka-

yıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına

bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-

lanılacağını göstermektir.

(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 dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimde de yü-

rütülebilir.

Süre

MADDE 35 – (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.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-

cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dö-

nem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün

tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak

sunmak zorundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik

sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen dönemde, dönem pro-

jesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorunda-

dır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.
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(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-

gili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesi veya öğ-

retim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim

dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman

atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sıra-

sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-

lir.

Süre

MADDE 40 – (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 yüksek lisans programından kaydı silinir.
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(3) Bu Yönetmelikle öngörülen koşulları yerine getiren öğrenci; danışmanın önerisi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile üç dönemde mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-

şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç

kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-

gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını ve iki CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye

teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine enstitü yönetim

kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde tes-

lim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları

yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami

süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel

tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik ge-

tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite

içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-

ramlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kre-

disinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-

disinden oluşur.
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(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edil-

miş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

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

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen

en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi 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 46 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-

runludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner

fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi

için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-

sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-

manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Doktora yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-

rer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından

belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci

yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar

yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup

olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-

munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-

lır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı

durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün

içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim

kurulu kararı ile kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde deği-

şiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına

geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi red-

dedilir.

(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/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-

lir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim

kuruluna gönderilir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
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sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat 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 başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci enstitü yönetim

kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine

teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları

yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami

süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) 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.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Genel esaslar

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-

şuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ol-

mak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve

kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin sanatta yeterlik

programı ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 54 – (1)  Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversitemiz 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 ko-

nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-

nışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-

sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-

nabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-

kir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-

hip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı

kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı

olamayanlar için talepleri üzerine koşulları sağlaması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

teslim edildiği tarihtir.

25 Eylül 2017 – Sayı : 30191                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci enstitü

yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu baş-

vuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-

renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-

maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinler ve Mazeretler

İzinli sayılma

MADDE 57 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-

renciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir.

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar.

Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o dönemde de izin

başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izin-

lerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt

dışında geçirdikleri süreler eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(4) 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sa-

yılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye

verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

(5) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 58 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin

bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir dönemde, beş

hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir. Rapor süreleri,

öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak

başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeret-

lerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar ve-

rebilir.
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(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya

raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yüküm-

lülükleri devam eder.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 59 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim

edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve

tutanakları.

b) Tez, proje veya sanat çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak ha-

zırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si.

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş

veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 60 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sı-

rasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki

duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edi-

lerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiş-

tirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan

öğrencilerin enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine

yapılmış sayılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 61 – (1) Öğrencinin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda hazırlık sınıfları dâhil

ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konserva-

tuvar ve meslek yüksekokulları ile hazırlık sınıflarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, eği-

tim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlem-

lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik birim: Haliç Üniversitesine bağlı olan fakülte, yüksekokul, konservatuvar

ve meslek yüksekokulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için,

öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Kayıt İşlemleri

Eğitim-öğretim dönemleri ve süresi

MADDE 5 – (1) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim

türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir. Uygulanacak olan eğitim-öğretim modeli ilgili birim

yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.
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(2) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 hafta-

dan az olamaz. İlgili kurulların kararı Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Senatoca belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön lisans öğretiminin süresi dört yarıyıl; lisans

öğretiminin süresi, İngilizce hazırlık programında geçen süreler hariç olmak üzere sekiz yarı-

yıldır. Öğrenciler ön lisans öğretimini azami dört yılda, lisans öğretimini azami yedi yılda, öğ-

renim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans

programlarını azami dokuz akademik yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitim

programını tamamlamamış olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümle-

rine göre işlem yapılır.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci konten-

janları, ilgili akademik kurullarının teklifi ve Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayına sunulur.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK

kararlarına göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin ve Üni-

versitenin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen

belgeler ile bizzat veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Üniversitenin ilgili birimine başvu-

rarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından

onaylı örneği kabul edilir.

(2) Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler Üniversiteye kayıt olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak talep edemezler. Yatay geçiş, yabancı uyruklu sınavı,

özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan

aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar kesin kayıt hakkı ka-

zanır.

(3) Her aşamada, kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya

tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen ki-

şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi

Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin

yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Bölümler arası yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tara-

fından belirlenir.
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(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına geçişleri;

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-

öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-

melik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kuru-

munda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen

veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla

farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder.

(2) Özel öğrenci olarak ders alabilmek için; öğrencinin kendi üniversitesinden aldığı

uygunluk kararını, disiplin durumunu gösterir belgesini, not çizelgesini (transkript) ve dersi

alacağı üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek başvuru

yapması gereklidir. Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim

dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli

olduğunu belgelemeleri gerekir.

(3) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders

veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma progra-

mındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(5) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna

öder. Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları

yükseköğretim kurumuna öderler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen

öğrenim ücretini öderler.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 10 – (1) Her öğrenci için, ilgili birim tarafından bir asil bir yedek olmak üzere

iki öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve

öğrencinin devam etmekte olduğu lisans ve ön lisans programları, çift anadal ve yan dal prog-

ramları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğ-

renciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında

derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve ders programını danışmanına onaylatmakla yü-

kümlüdür.

(2) Asil danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bu-

lunamayacak olması durumunda, öğrenci yedek danışmana başvurur ve asil danışman durumu

ilgili öğrencilere duyurur.

Öğrenci kimlik belgesi

MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

cilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da ilişiği kesilen

öğrenci, kimlik belgesini iade eder.

(2) Kimlik belgesinin kaybedilmesi durumunda, kendisine ücret karşılığında yeni bir

kimlik belgesi düzenlenir.

(3) Üniversitede özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere geçici bir kimlik kartı

verilir. İlişik kestiği takdirde kartı iade etmekle yükümlüdür.
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Öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Eğitim-öğretim ücreti,

her yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Daha önce kaydolmuş

öğrenciler için kaydoldukları yılda belirlenen bu ücret enflasyon oranında her yıl gözden ge-

çirilerek artırılır. Dikey geçiş, yatay geçiş öğrencileri Üniversiteye kaydoldukları yıl bölümleri

için belirlenmiş olan dönem/yıl ücretine tabi olurlar. Erken mezuniyet durumunda o yıla ait

alınan yıllık ücret iade edilmez.

(2) Yaz okulu, özel öğrenciler ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında

ayrıca ücretlendirilir. Yaz okulu öğrencileri, özel öğrenciler ve bu Yönetmelikte belirtilen nor-

mal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders kredi esasına göre ücret öderler. Yaz

öğretimi tüm öğrenciler için ücretli olup, öğrenci bursları ve indirimler dikkate alınmaz.

(3) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.

Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını

yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenci kayıt yenileyemez.

Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir.

Öğrencilere çekildikleri ve muaf oldukları dersler için ödedikleri ücret iade edilmez. Ödeme-

lerin gecikmeli yapılması halinde yasal faiz ve yasal takip uygulanır.

(4) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanı-

nan normal eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu

olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında ka-

lan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Tam ve kısmi burslu öğ-

rencilerin bursları kendilerine tanınan normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Normal

eğitim-öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-

öğretim ücretini ders kredi esasına göre öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) İngilizce eğitim-öğretim veren programları dışında Üniversitede eği-

tim- öğretim dili Türkçedir.

(2) İngilizce eğitim tümüyle veya kısmen zorunlu olan programlara yerleştirilen öğren-

ciler, İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmaları veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul

edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri durumunda, yerleş-

tirildikleri programlara doğrudan kayıt yaptırabilirler.

(3) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlilik belgesinin geçerlik süresi iki

yıldır. Belgeleri sonucunda İngilizce Hazırlık Programından muaf olan öğrenciler bölümlerin-

deki İngilizce I ve II derslerinden muaf edilirler. Öğrenciler istedikleri takdirde muaf oldukları

İngilizce derslerini alabilirler.

(4) İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Prog-

ramına devam ederler. Bu programda başarılı olamayan öğrencilere; 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

işlem yapılır. İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.
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(5) Türkçe eğitim-öğretim veren birimlere kaydolmak isteyen yabancı öğrenciler Türkçe

dil yeterliliklerini belgelemek zorundadır.

Ders programları ve ders yükü

MADDE 14 – (1) Ders programları, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu

dersler; öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise; öğrencinin belli ders grupları

içinden danışmanına danışarak seçeceği derslerdir.

(2) Ders programlarındaki derslerin, var ise ön koşulları, ders saatleri ve AKTS kredi-

leri, bölüm başkanları tarafından ilgili birim yönetim kurullarına önerilir. İlgili yönetim kuru-

lunca kabul edilen programlar, Senatonun onayı ile kesinleşir. Değişiklikler her yıl nisan ayının

ilk haftasına kadar Rektörlüğe bildirilmek zorundadır. Kabul edilen değişiklikler izleyen aka-

demik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer

çalışmaların sayısı, başarı notuna katkıları, yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri

dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders bilgi formu öğrencilere sunulur.

Niteliği gereği bazı derslerde ilgili yönetim kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı yapılma-

yabilir.

(4) Öğrencinin normal ders yükü, yarıyıl başına 30 AKTS’dir. Ders yükü, çift anadal

programı, yandal programı, mezuniyet durumundaki öğrenciler ve ara sınıflardaki öğrenciler

için en çok 40 AKTS’ye kadar arttırılabilir. Ancak 3,00 not ortalamasına sahip olmayan öğ-

renciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

(5) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz ve ders yük-

lerini azaltamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yıl/yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin yıl/yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek iste-

diği yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu

koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yıl/yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğren-

ciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yıl/yarıyıl için belirlenen derslerden oluştur-

dukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-

dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders

kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrenci-

nin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ders programlarını danışmanlarına onay-

latarak ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra, mali yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar

kayıt yeniletmiş sayılmazlar.

(5) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamla-

mayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek

zorundadır.

(6) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yıl/yarıyılda derslere ve sınavlara gi-

remezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191



(7) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde

belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(8) Dört yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim

Kurulunun teklifi YÖK’ün kararı ile kesilebilir.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yö-

netim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Ders alma/bırakma

MADDE 16 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, dönemlik ders seçimlerinde yarıyıl başında, yıllık ders seçimlerinde sene

başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri almak

zorundadır. Öğrencinin alt sınıflardan aldığı dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan ala-

cağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağır-

lıklı not ortalamasının en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan

derslere ilaveten toplam kredisi 40 AKTS’yi geçmemek üzere üst iki yarıyıldan dersler alabilir.

Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları

dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz. Bu durumda alınan

son not geçerli olur.

ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-

şarısız olan öğrencinin, o dersten muaf sayılmasına ilgili yönetim kurulu tarafından karar ve-

rilir.

d) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca

belirlenir.

e) Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az on öğrencinin o derse kayıt olması gerek-

mektedir.

(2) Öğrenciler, ders alma/bırakma döneminden sonra yeni ders alamazlar. Danışmanın

onayını alarak akademik takvimde belirtilen süre içinde dersten çekilebilirler. Öğrenciler ilk

iki yarıyıl derslerinden, başarısız oldukları için tekrarladıkları derslerden ve önceki yarıyıllarda

hiç almadıkları zorunlu derslerden çekilemezler.

(3) Öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve ulus-

lararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.

Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde seçmeli dersler havuzunda bulunan

aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

(4) Birinci yarıyılda öğrenimine başlayan öğrenciler, o yıla ait bütün dersleri almak zo-

rundadırlar. Üst sınıflardan ders alamazlar.

Derslere devam

MADDE 17 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik

derslerin %70’ine uygulamaların %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve NA

notunu alır. Öğrenci devamsızlıktan kaldığı dersin final sınavına giremez.
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(2) Öğrenci, tekrarlanan aynı derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise ye-

niden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Uygulama sınavı yapılan

uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları ve hastane pratikleri bu kapsamın dışındadır.

(3) Devamın denetimine ilişkin hususlar Rektörlükçe belirlenir. Devamsız öğrencilerin

durumu ilgili öğretim elemanı tarafından onaylanarak öğrenci otomasyon sistemi üzerinden

ilân edilir. Devamsızlık NA notu ilanı final sınav haftasından en az bir hafta önce ilan edilir.

(4) Ülke veya Üniversiteyi temsil amacı ve Üniversitenin izni ile bilimsel, sosyal, kül-

türel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile o

süre içindeki derslerden de izinli sayılırlar ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.

(5) Sağlık raporu ve disiplin cezası devamsızlık süresinden sayılır.

Stajlar

MADDE 18 – (1) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili

dekanlık/müdürlük tarafından belirlenir.

Yaz okulu

MADDE 19 – (1) Senato, gerekli gördüğü hallerde, yaz okulu açılmasına karar verebilir

ve uygulama esaslarını belirler. Yaz okulu, eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Yaz okulu süresi kayıt ve sınavlar hariç en az 5 haftadır. Yaz okulunda açılan her

ders için dersin normal dönemdeki toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Yaz okulunda derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte

birimlerin teklifi doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenciler, dönem içinde başarısız oldukları derslerin Üniversitemiz yaz okulunda

açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin

yaz okullarından alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesapla-

malarında ortalamaya katılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 20 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önli-

sans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen

yurt dışındaki bir üniversite arasında Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılan işbirliği pro-

tokolleri çerçevesinde öğrenci değişim programları uygulanabilir.

(2) Değişim programları; Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülür.

(3) Bu programlar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile sürekli veya kesintili

olarak en fazla dört yarıyıl süre ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu

üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt dışına giden öğrencilerin üniver-

sitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin gittikleri üniversiteden alacakları derslerin belirlenmesine ve geri dö-

nüşlerinde aldıkları derslerdeki başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine ve intibak işlemle-
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rine, ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu kararla-

rında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep

edemez.

(5) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yö-

netim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,

ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt ye-

nileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin

değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek bel-

gesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın

şartlarına bağlı olarak Üniversiteye öğrenim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma

veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının miktarları ve ödeme koşulları

ilgili anlaşmalarla belirlenir.

(8) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla

gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, erken

bir tarihe alınabilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; dönem içi ek sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı, not yükseltme sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bunlar aşağıda

açıklanmıştır:

a) Dönem içi ek sınavlar ve ödevler: Öğretim elemanı öğrencilerin çalışmalarını teşvik

etmek, başarılarını artırmak için ek sınavlar, ödevler veya ders içi uygulamalar yapabilir. Ancak

bunların ders başarı notuna katkısının ne olacağı ve kaç kez olacağı önceden belirlenip öğren-

cilere ders bilgi formu ile duyurulur. Öğretim elemanı bunu öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile

yapar.

b) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi

tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili akademik birim tara-

fından tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara

sınav yapılabilir. Öğrenciler ara sınav döneminde günde en fazla üç dersin sınavına girebilir.

Daha fazla sınavı olan öğrenciler mazeret sınav hakkından faydalanabilmek için ilgili akademik

birimine başvurur.

c) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda

yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uy-

gulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavına giremeyen veya girip FF ile başarısız olan öğren-

cilere verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

d) Tek ders sınavı: Devam koşulunu sağladığı ve başarısızlıktan kaldığı tek dersten sı-

nava girerek mezun olabilecek öğrencilerin ilgili akademik birime dilekçe ile başvurmaları du-

rumunda yönetim kurulu kararı ile verilen sınavdır ve bu sınavdan sadece bir kez yararlanılır.

Devamsız notu NA olan veya daha önce hiç alınmamış dersten tek ders sınav hakkı verilmez.
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Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Tek ders sınav sonucunda alınan

not başarı notu olarak kabul edilir. Bu sınav sonucunda başarısız olunduğu takdirde öğrenci il-

gili dersi, dersin kendi döneminde veya yaz öğreniminde almakla yükümlüdür.

e) Not yükseltme sınavı: Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşul-

larını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış

olan öğrencilere, kendi seçecekleri üç dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yük-

seltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından

bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda

başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tek-

rarına ilişkin kurallara tabi olurlar. Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edil-

mez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

f) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğ-

rencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sı-

navlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-

zeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, tespit

ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı

verilmez. Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacı ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif et-

kinliklere ve yarışmalara Üniversitenin izni ile katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı

ile sınavlarda mazeretli sayılırlar.

2) Sağlıkla ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu

ile belgelendirilmesi gereklidir. Rapor alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Üniversiteye tes-

lim edilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar ge-

çersiz sayılır. Raporu olduğu halde sınava giren öğrencilerin girmiş oldukları sınavlar iptal

edilir ve haklarında soruşturma açılır.

3) Belgelemek koşulu ile yönetim kurullarınca kabul edilebilecek mazeretler.

g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu dersler

ve yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden

yarıyıl başında bir sınav açılır. Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar

alamazlar.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların

sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların

nasıl değerlendirileceğine öğretim elemanı karar verir. Öğretim elemanı sınavların ne şekilde

yapılacağını dönem başında ders bilgi formu ile ilân eder.

(3) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-

larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Rektörlük kararı ile cumartesi ve

pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, yaptığı her sınavın sonucunu en geç yedi gün içinde öğrencilere

otomasyon sistemi üzerinden duyurmak zorundadır. Yarıyıl sonunda sınav sonuçlarına ilişkin

öğrenci otomasyon sisteminden alınan ve öğretim elemanı tarafından imzalanan not durum ra-
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poru sınav evrakları ile birlikte ilgili bölüm başkanlığı tarafından fakülte sekreterliğine teslim

edilir. Fakülte sekreterliğinde toplanan not durum raporları ile sınav evrakı Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına teslim edilir.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Rektörlükçe belirlenen arşivde en az iki yıl

saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir sınav notunun ilanını takip eden beş iş günü içerisinde

ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü, konservatuvar müdürlüğü ve diğer birim başkanlıklarına

yazı ile müracaat ederek, ilân edilen notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler.

(2) Sınav cevap kâğıdında; sehven okunmayarak not toplamına dâhil edilmeyen cevap-

lar ile sorulara verilen cevaplardan bazılarının sehven not toplamına dâhil edilmediği durumlar

maddi hata olarak kabul edilir. Maddi hata incelemesinde, verilen cevaplar tekrar okunarak ye-

niden değerlendirilme yapılmaz.

(3) İtiraz üzerine, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yeniden incelenen sınav ce-

vap kâğıdında maddi hata bulunmaması halinde, daha önce verilen not aynen kalır. Bu durumda

sonuç, dekanlıkça/müdürlükçe öğrenciye bildirilir ya da sınav kâğıdındaki cevapların hepsine

not atılmasında, notların toplamında veya soruların not tablosuna geçirilmesinde bir hata veya

benzeri bir durum varsa, öğrenci veya dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılacak baş-

vurular ilgili yönetim kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir.

(4) Maddi hata tespit edildiği ve sınav ya da nihai başarı notunda değişiklik yapılması

gerektiği hallerde, ilgili öğretim elemanı tarafından hatanın nedenleri ve yapılacak değişikliğin

gerekçesini içeren bir raporun, ekinde sınav evrakı olmak üzere sunulması gerekir.

(5) Komisyon incelemesi gerektiren durumlarda dekanlığın belirlediği aynı veya benzer

uzmanlıktaki öğretim üyesi/görevlisi üç kişilik bir komisyon tarafından sınav evrakı incelemesi

yapılabilir.

Başarı notu

MADDE 24 – (1) Başarı notu; tek ders, not yükseltme ve muafiyet sınavları dışında,

öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen

ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki kar-

şılığını ifade eder.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sis-

temi kullanılır. Hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan

önce ilgili yönetim kurulu karar verir. 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için

YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, ek sınavlar,

arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri

yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun %40’ını oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların

türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim

elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin

tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının notları ilân edilir.

25 Eylül 2017 – Sayı : 30191                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



(4) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetme-

likte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı

notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(5) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları,

bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı

dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde

yayımlanır.

(6) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersin final veya bütünleme sına-

vına girmeyen ve bu sınavlardan 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler o dersten başarısız

sayılır.

(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme siste-

mindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

Başarı Notu Harf Notu Anlamı Not Aralığı

4,00 AA Mükemmel 90-100

3,50 BA Çok İyi 80-89

3,00 BB İyi 70-79

2,50 CB Orta 65-69

2,00 CC Yeterli 60-64

1,50 DC Koşullu Başarılı 55-59

1,00 DD Koşullu Başarılı 50-54

0,00 FF Başarısız 0-49

0,00 NA Devamsız 0

(8) Yedinci fıkrada belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki

durumları sayısal değeri olmayan harflerden aşağıdaki gibi belirlenir:

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve orta-

lama hesaplarında kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için

gerekli olan staj, proje, ödev, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları

durumunda verilir. Bu harfin verildiği öğrencilere, sınav döneminin bitiminden sonra en çok

on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not verilmesi zorunludur. Aksi halde, I harfi

FF notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Staj ve kredisiz derslerde başarılı olanlara verilir.

ç) T (Transfer/muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği

ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

d) W (Çekilmiş): Öğrencilerin çekildikleri dersler için verilir.

e) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin devam ettiği du-

rumlarda verilir.

(9) Öğrencilerin intibakları sırasında veya bir başka eğitim kurumunda aldıkları sayısal

notlarının değerlendirilmesinde, bu maddede belirtilen harf notları ve kat sayıları esas alınır.

Ağırlıklı, yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 25 – (1) Ağırlıklı not; Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının

çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.
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(2) Dönem not ortalaması (DNO); öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağır-

lıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi

virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten kü-

çükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Yıllık not ortalaması (YNO); öğrencinin o yıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı

notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi

virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten kü-

çükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

Yıllık not ortalaması sadece akademik başarı bursları ve çift anadal sıralaması için kullanılır.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin bir birime kaydolmasından iti-

baren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bö-

lünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği

derslerden aldığı son harf notu esas alınır. Öğrencilerin notu belli olmayan derslerden muaf tu-

tulmaları halinde ilgili dersler, genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alın-

maz.

(5) P, S, I, T, W notları alınan dersler not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alın-

maz.

(6) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması (MANO); öğrencinin mezun olmaya hak kazan-

dığı tarih itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 26 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o

dersi başarmış sayılır.

(2) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak ba-

şarmış sayılır. AGNO’su en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için koşullu başarılmış ders-

lerin tekrar edilmesi şart değildir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Zorunlu bir dersten FF, NA notlarından birisini alan öğrenciler o

dersi açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırarak tekrarlamak zorundadırlar.

(2) Başarısız olunan veya W notu alınan ders bir seçmeli ders ise, öğrenciler bu dersin

yerine, akademik danışmanlarının onayı ile ders alma ve bırakma günleri içinde başka seçmeli

dersleri alabilirler. Başarısız olunan seçmeli ders, yerine bir başka seçmeli ders alınmadıkça

öğrencinin üzerinden silinmez.

(3) Öğrencinin genel başarı durumu, AGNO’suna göre belirlenir. AGNO’su 2,00 ve

üzerinde olanlar başarılı sayılır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce

DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma-Sildirme ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar döneminde akademik takvimde belirtilen

eğitime başlama tarihi itibari ile en geç üçüncü haftanın son iş gününe kadar istekte bulunmaları

durumunda, ilgili yönetim kurulu tarafından, bir defada en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondu-

rabilirler. Kayıt dondurma süresi, tüm öğretim süresi boyunca dört yarıyılı aşamaz.
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(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili birim yö-

netim kurulu kararıyla ücretsiz olarak dondurulabilir:

a) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara uygun sağlık raporları ile belgelenmiş sağ-

lıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-

lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca 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) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-

dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

(3) Öğrenciler, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edi-

lecek diğer nedenlerle de kayıt dondurabilirler. Ancak bu öğrenciler, kayıt dondurma dönemine

karşılık gelen öğrenim ücretinin %25’ini öderler. Bu koşul ile kabul edilen kayıt dondurma ka-

rarının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma

kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.

(4) Öğrencilerin kayıt dondurma süreleri eğitim ve öğretim süresine dâhil edilmez. Ka-

yıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde, yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldık-

ları yerden devam ederler. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenci hiçbir ders veya sınava

giremez ve burslardan yararlanamaz.

(5) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre için-

de yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir

sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş

gündür.

(6) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma talep formu doldurularak ilgili aka-

demik birime yapılır. Öğrenciler, bu forma haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de

eklemek zorundadırlar. Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdikleri

belgeler iade edilmez.

Kayıt sildirme

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile şahsen

ya da noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile ilgili akademik birime yazılı olarak

başvurur. İlgili birim yönetim kurulunun görüşü ve mali sorumluluklarının yerine getirildiğinin

tespitinden sonra kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrencilere lise diploması ve not du-

rumunu gösteren belge verilir. Lise diplomasının onaylı örneği ile kayıt sırasında alınan diğer

belgeler öğrencinin dosyasında saklanır.
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(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt sildirmeleri durumunda, eğitim-öğ-

retim yılına ilişkin öğrenim ücretinin tamamı alınır.

(3) Ara sınıf öğrencilerinin kayıt sildirmeleri durumunda, eğitim-öğretim başlamışsa

güz dönemi ücreti alınır, bahar dönemi ücretini ödenmişse iade edilir. Bahar dönemi başladıktan

sonra kayıt sildirenlerden eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(4) Öğrencinin; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, normal öğrenim

süresi içinde dört yarıyıl üst üste öğrenim ücretini ödememiş olması, İngilizce hazırlık progra-

mını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması durumlarında Üniversite Yönetim Kurulu ka-

rarıyla kaydı silinir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapıldığında, yatay geçiş yapılan

yükseköğretim kurumunun öğrencinin belgelerini Üniversiteden talep etmesi halinde öğrenci-

nin başvurusu olmaksızın ilişik kesme işlemi yapılarak belgeler gönderilir.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getirmiş öğrenciler, öğrenimlerini tamam-

layarak mezun olmuş sayılırlar:

a) Kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programının öngördüğü yükümlülükleri başarı

ile tamamlamış olmak.

b) İki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans

ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar

için 360 AKTS kredisini tamamlamak.

c) Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm zorunlu ve seçmeli derslerden ba-

şarılı olmak.

ç) En az 2,00 AGNO sağlamış olmak.

d) Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

(2) Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tama-

mını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma

hakkını kazanır.

Diploma ve sertifikalar

MADDE 31 – (1) Öğrenimlerini tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma veya ser-

tifikalar verilir:

a) Ön lisans diploması: Üniversitenin meslek yüksekokulunda dört yarıyıllık program-

larını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere ilgili birim yönetim

kurulunun onayı ile ön lisans diploması verilir. Lisans programı uygulayan bölümlerinde, lisans

öğrenimlerinin en az ilk dört yarıyılındaki tüm derslerden başarılı olan öğrencilere, istemeleri

halinde, fakülte yönetim kurulunun belirlediği esaslara göre, ön lisans diploması verilebilir.

b) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan ve

mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu mezuniyet onayı sonrası

ilgili programın lisans diploması verilir.

c) Çift anadal diploması: Kayıtlı olduğu lisans programında mezuniyet hakkını elde

eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere

ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak ikinci bir anadal diploması ve-

rilir.
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ç) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan bölümlerde, yandal programlarını ba-

şarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak

yandal sertifikası verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, bir defaya mahsus olmak üzere geçici bir mezu-

niyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, ulusal bir gazetede ilân

verilmesi şartıyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle

ikinci defa düzenlendiğine dair ibare konulur.

(4) Disiplin cezası almadan en az 3,50 AGNO ile mezun olan öğrencilere yüksek onur

belgesi, 3,00 –3,49 arasında AGNO ile mezun olan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav prog-

ramları ile sınav sonuçları ve diğer hususlarla ilgili olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı

duyuru ve ilânları özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre, öğrenci için oluşturulmuş olan elektronik posta adresine elektronik tebligat olarak

ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak

yapılabilir.

(3) Adres değişikliklerini kayıtlı oldukları nüfus idaresine bildirmeyenler ile yanlış veya

eksik adres veren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi durumunda da ken-

dilerine tebligat yapılmış sayılır. Bu sebepten dolayı yaşanan aksaklıklardan öğrencinin kendisi

sorumludur.

Disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas ve Karar No : 2014/14-2015/562 

Sanığın Kimliği : SĠHAT ALĠ FAWZĠ Sihat Mohammed ve Selma’dan olma 1980 

D.lu 

Kanun Maddesi : TCK 191/1 

Verilen Ceza : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI, 

1 YIL SÜRE ĠLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK TEDBĠRĠ 

UYGULANMASINA 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davalarının 

yapılan duruĢmaları sonunda gıyabında verilen karar dosyasında bulunan adreslerinden 

araĢtırılmasına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine 

karar verilmekle, 7201 S.T. Kanununun 27, 28, 29, 31. maddeleri gereğince iĢ bu hüküm özetinin 

yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı ilanen Tebliğ 

Olunur. 6947 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BĠG-BAG TORBALI YARI MAMUL KURU ÇAY NAKLĠYE  

HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kemalpaşa-Hopa-Artvin 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 2.500.000 Kg. yarı mamul (big-bag torbalı) kuru çay 

nakliye hizmet alım iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 

9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a) ÇAYKUR KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 65 KemalpaĢa-Hopa-Artvin 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.10.2017 günü saat 14:00'e kadar KemalpaĢa Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu KemalpaĢa-Hopa 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 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Ġstekliler bu ihalede iĢin tamamı için teklif vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8143/1-1 
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ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/459801 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 130 adet Elastomer Tampon, teknik bilgiye göre satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 09/10/2017 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

09/10/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8264/1-1 

—— • —— 
SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi 16 baĢ Safkan Erkek Arap tayı açık artırma suretiyle 

satılacaktır. 

2 - Ġhale 10.10.2017 günü saat 12.00’de Ġstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım 

ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat tay baĢına 15.000,00 TL’dir. 

4 - Konuya iliĢkin Ģartname, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve iĢletmemizde görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 

b) Bu iĢe ait geçici teminat vermiĢ olması, 

c) MüĢterinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 

d) Yabancı ġirketlerin Türk ġirketlerinde aranan Ģartlarından baĢka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması. Yabancı müĢterilerin getirecekleri 

belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TĠGEM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılacaktır. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları Ġdare menfaati 

göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir. 

ADRES: 

Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

Karacabey-Ġzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Karacabey/BURSA 

Tel : 0224 689 64 75 

Faks : 0224 689 64 96 

Ġlan olunur. 8339/1-1 
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14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 14 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile 

satınalınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.10.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8222/1-1 

————— 

64 KALEM KAYIġ-KASNAK-BURÇ-ZĠNCĠR GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 64 Kalem KayıĢ-Kasnak-Burç-Zincir Grubu Malzeme 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.10.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8221/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi 39 

iĢyeri yapım iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Atatürk Mah. Kıbrıs Sok. No: 19/23 Gülağaç/ 

AKSARAY 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 39 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Gülağaç/AKSARAY 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/09/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 6.770.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    437.900 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 10/10/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Atatürk Mah. Kıbrıs 

Sok. No: 19/23   Gülağaç/AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat: 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 8274/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 ÇAYKUR 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca sınavla GĠH Sınıfı 8’inci 

derecede istihdam edilmek üzere 4 adet MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır.  

A - SINAV ġEKLĠ VE TARĠHĠ: GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı 

olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olup sınavlar saat 

9.00’da baĢlayacaktır.  

B - SINAV YERĠ: Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü. Adres: Müftü Mahallesi, Menderes 

Bulvarı, 53080-RĠZE 

C - SINAVA KATILMA ġARTLARI 

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları taĢımak, 

2 - Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme ile Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya 

yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak, 

3 - Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

4 - Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elveriĢli 

olmak, 

5 - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmıĢ ya da erteletmiĢ olmak veya askerlikle 

ilgisi bulunmamak, 

6 - Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından MüfettiĢ Yardımcısı olarak 

atanmasına engel bir hali bulunmamak, 

7 - MüfettiĢlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,  

8 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P48 

puan türünden 75 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak baĢvurularda, en yüksek 

puan sıralamasına göre ilk 80 kiĢi içerisinde bulunmak, (EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle 

80’inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava 

çağrılacaktır.)  

9 - Süresi içerisinde baĢvurmuĢ ve baĢvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ile bilgileri 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına ulaĢtırmıĢ olmak, 

D - SINAV BAġVURUSU 

Sınav baĢvurusu; Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Müftü 

Mahallesi, Menderes Bulvarı, 53080-RĠZE adresine Ģahsen veya posta ile 24 Ekim 2017 tarihi 

mesai saati sonuna kadar yapılabilir. 24 Ekim 2017 tarihinden sonra ulaĢan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. Posta kaynaklı gecikmelerden TeĢekkülümüz sorumlu değildir.  

E - BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER 

1 - Aday BaĢvuru Formu, (TeĢekkülümüzden veya TeĢekkülümüz internet sitesinden -

www.caykur.gov.tr- temin edilecektir.)  
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2 - Yükseköğretim Kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı 

sureti, (ġahsen yapılacak müracaatlarda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sureti, aslı 

görülmek koĢuluyla TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca da onaylanır.) 

3 - Son altı ay içinde çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, 

4 - 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, 

5 - Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi, 

F - YAZILI SINAVA GĠRECEKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE ĠLANI 

Yazılı sınava, açıktan atama izni alınmıĢ olan 4 kadro sayısının 20 katı olan toplam 80 

aday çağrılacaktır. BaĢvuru sayısının 80 kiĢiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre P48 

puan türünden puanı en yüksek olandan düĢük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. 

Ġstenilen aday sayısına ulaĢıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan adaylar da sınava 

çağrılır. Yazılı sınava katılabilme Ģartlarını taĢıyan adaylar 27 Ekim 2017 tarihinde 

www.caykur.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

G - SINAV GĠRĠġ BELGESĠ 

Yazılı sınava katılabilme Ģartlarını taĢıyan adayların sınav giriĢ belgeleri, baĢvuru 

formunda belirttikleri adrese posta ile gönderilecektir. Sınava bu belgenin aslı ile birlikte nüfus 

cüzdanı, kimlik kartı veya ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle 

girilebilecektir.  

H - SINAV KONULARI 

1 - Hukuk 

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Ġdare Hukukunun Genel Esasları, Ġdari Yargı, Ġdari 

TeĢkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet Ġdaresi Aleyhine ĠĢlenen Cürümler), Medeni 

Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel 

Esaslar ve Kıymetli Evrak) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), ĠĢ Hukuku 

(Genel Esaslar). 

2 - Ġktisat 

Ġktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi), Güncel Ekonomik Sorunlar, Para-Banka, Kredi 

ve Konjonktür, Milli Gelir, Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar, ĠĢletme Denetimi ve 

Finansal Yönetim. 

3 - Maliye  

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu 

Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe ÇeĢitleri, Kamu Borçları. 

4 - Muhasebe 

Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri. 

I - DEĞERLENDĠRME  

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. Yazılı sınavda baĢarılı sayılmak 

için her bir sınav konusu (Hukuk, Ġktisat, Maliye, Muhasebe) itibariyle 100 üzerinden en az 60 

puan alınması ve bütün sınav konularından oluĢacak not ortalamasının en az 65 puan olması 

gerekmektedir. 
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Yazılı sınav sonuçları Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden 

(www.caykur.gov.tr) yayımlanır. Ayrıca yazılı sınavda baĢarı gösteren adaylar iadeli taahhütlü bir 

mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav 

konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, muhakeme ve 

konuĢma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için sınav kurulu 

üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aĢağı olmaması 

Ģarttır.  

GiriĢ sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriĢ sınav notu üstün 

olanlar tercih edilir.  

Ġ - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞINA ATANMA 

Sınavda baĢarılı olduğu tespit edilen adaylar belirlenen boĢ kadrolara atanırlar. Sınavı 

kazananların MüfettiĢ Yardımcılığına atanma iĢlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde 

istenilen belgeler ile birlikte Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi BaĢkanlığına 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat 

etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz. 

Ġlan olunur. 8012/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 230 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 1669 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesi imarın 48054 ada 2 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 25/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8353/1-1 

—— • —— 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

38608263466 T.C. kimlik numaralı Didem ÇOLAK’ın Ģikayetine iliĢkin; Antalya 

Cumhuriyet BaĢsavcılığının Rektörlüğümüze göndermiĢ olduğu 12.05.2015 tarihli ve SoruĢturma 

No:2015/28161, Karar No:2015/111 sayılı görevsizlik kararı üzerine Üniversitemiz Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Elemanı AraĢ. Gör. Dr. Mehmet Emin 

PARLAK hakkında ―Görevi Kötüye Kullanma‖ fiilini iĢlediği iddiası ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 53/c maddesi uyarınca cezai soruĢturma baĢlatılmıĢtır. Ġlk soruĢturma 

sonucu oluĢturulan dosya, aynı Kanunun 53/c-2-d maddesi doğrultusunda Üniversitemiz Son 

SoruĢturma Kurulunun incelemesine sunulmuĢ ve anılan Kurulun 18.11.2016 tarihli ve 2016/20 

sayılı kararı ile AraĢ. Gör. Dr. Mehmet Emin PARLAK hakkında ―Men-i Muhakeme‖ kararı 

verilmiĢtir. Söz konusu Men-i Muhakeme kararına itiraz etme hakkı, Didem ÇOLAK’a tebliğ 

edilmek istenmiĢ ancak adı geçenin tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, Son SoruĢturma Kurulunun 18.11.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı kararı ile 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Elemanı AraĢ. 

Gör. Dr. Mehmet Emin PARLAK hakkında ―Men-i Muhakeme‖ kararı verildiği hususu ilanen 

tebliğ olunur. 8196/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un Ġlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 

Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 

Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 

Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 

çalıĢmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü’ne baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 

Ġlk BaĢvuru Tarihi : 25.09.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 10.10.2017 

 

BĠRĠM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ġARTLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

alanında Doçent olmak. Bilgisayar 

tabanlı veri toplama ve gömülü 

sistemler konularında çalıĢmaları 

olmak.  

 8363/1-1 

—— • —— 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Turizm 

Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi 

olarak aĢağıda belirtilen Ģartlara göre ―Profesör ve Doçent‖ alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 

Ġlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 

4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren  

15 gün içerisinde Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
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Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 DöĢemealtı/ 

ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

 

Birim Bölüm/Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Ġdare Hukuku 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

En az beĢ (5) yıl fiilen Ġdare Hukuku 

Anabilim Dalında Profesör olarak 

öğretim üyeliği yapmıĢ olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuku 

Devletler Özel 

Hukuku 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

En az beĢ (5) yıl fiilen Devletler Özel 

Hukuku Anabilim Dalında Profesör 

olarak öğretim üyeliği yapmıĢ olmak 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Bölümü Profesör 1 

Doçentlik Unvanını Ekonomi alanında 

almıĢ olmak. 

Alanında Ġngilizce yayın yapmıĢ olmak, 

YDS, YÖKDĠL veya benzeri Ġngilizce 

dil sınavlarından 80/100 veya üzeri 

puan almıĢ olmak 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme Bölümü Profesör 1 

Pazarlama ve Pazarlama araĢtırma 

alanında uzman olmak. 

Alanında Ulusal ve uluslararası 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġyi derecede yabancı dil biliyor olmak 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Bölümü Doçent 1 

Doçentlik Unvanını ekonomi alanında 

almıĢ olmak. 

Alanında Ġngilizce yayın yapmıĢ olmak, 

YDS, YÖKDĠL veya benzeri Ġngilizce 

dil sınavlarından 80/100 veya üzeri 

puan almıĢ olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Doçent 1 

Doktora derecesini Gıda, Beslenme 

veya ĠĢletme alanında tamamlamıĢ 

olmak. Pazarlama alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. YDS, YÖKDĠL veya 

benzeri Ġngilizce dil sınavlarından 

80/100 veya üzeri puan almıĢ olmak. 

 

Ġlan olunur. 8351/1-1 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 

 



25 Eylül 2017 – Sayı : 30191 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2017 – Sayı : 30191

Sayfa

1

15

40

55

55

62

70

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Orman ve Su İşleri ile

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 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.


