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—— • ——
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YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/5/2015

29371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12-

29/12/2015
24/12/2016

29577
29928

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/12/2011
28152
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2014
28904
229/12/2015
29577
324/12/2016
29928
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN
AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tacir ve
Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi
aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin
temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek
komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin
teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda
meclisin onayına sunulur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:
ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT
TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve
Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü,
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AHMET ÖZSOY
DEMOKRASİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet
Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına,
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy
Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Fakülte Akademik Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulunu,
c) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Demokrasi kavramının içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel
araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,
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b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Bilimsel araştırma ve incelemelerin, uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Demokrasi alanında araştırmalar yapmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler
yürütmek, yayın yapmak,
b) Demokrasi üzerine ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer ve benzeri
faaliyetleri düzenlemek,
c) Demokrasi kavramı içerisinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve
uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Demokrasi ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların
meslek içi eğitimlerine yönelik ve demokrasinin gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak,
d) Uluslararası mevzuatı ve meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türkiye’deki durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri
çalışmalar yapmak,
e) Merkez bünyesinde, demokrasi ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak,
f) Demokrasi alanında araştırma ve uygulama yapılmasını özendirecek faaliyetlerde
bulunmak,
g) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar
yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak,
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
h) Merkezin amacıyla ilgili olan benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu elemanları arasından üç yıl süreyle
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay
içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi
vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin kadrolu elemanlarından birini görevlendirebilir.
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(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin kadrolu elemanlarından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle
görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı,
Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin idarî işlerini yürütmek,
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve malî
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim
elemanları arasından Fakülte Akademik Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde
yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve
bunları yürütmek,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,
d) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun
görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:
a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda
çalışan öğretim elemanları,
b) Demokrasi alanında tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu
üyesi olmasında yarar görülen kişiler,
c) Demokrasi alanında faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek
birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler,
ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve ilgili kurullardan üyelik için teklifte bulunulmasına Yönetim Kurulunca karar verilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu; uzun vadeli bilimsel ve idarî faaliyet planlarını değerlendirerek
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve Merkez çalışmalarına bilimsel ve idarî bilgi ve deneyimlerini katarak danışmanlık faaliyeti yapar. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.
(4) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ile sektör ve kurum temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti
üzerine toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen
esaslara göre yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri lisans eğitim-öğretimi, kayıt ve sınavlarla ilgili
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,
kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Fakülte Dekanını,
b) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,
c) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,
ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,
d) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
g) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü
Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü
MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye yalnızca tam
zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan
ya da gerekli belgeleri ve harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(2) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen
kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.
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Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre
içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve dönem koordinatörüne onaylatmak zorundadır.
Yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçiş ile öğrenci alımı aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Fakülteye diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır. Ancak, İngilizce Tıp Bölümüne
geçiş yapmak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi için; bu öğrencilerin fakültelerinde en az ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve İngilizce eğitim veren bir fakültenin öğrencisi olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
b) Merkezî yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin birinci dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları,
staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Eğitim Komisyonunca önerilip, Fakülte Yönetim Kurulunca
onaylandığı takdirde muaf kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu, kaydın yapıldığı ilk hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemleri
Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 8 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun
onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki yarıyıldan
oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta
ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte
Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında
değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur.
Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç
devreden oluşur. Bu devreler şunlardır:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi, dönem I ve II’yi kapsar.
b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi, dönem III, IV ve V’i kapsar.
c) Ön hekimlik devresi, dönem VI’yı kapsar.
(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları,
stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.
(3) Öğrencinin altı yıllık tıp eğitim-öğretim programını bir yıl süreli yabancı dil hazırlık
sınıfı hariç en çok dokuz yılda tamamlaması gerekir. Eğitim-öğretim programının tamamlanma
süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
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(4) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi
için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret hâlinin Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu
süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil edilir.
Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Müfredat Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili
temel esaslar ve görevliler şunlardır:
a) Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon, misyon ve ulusal çekirdek eğitim programına uygun olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayan ve onay için Fakülte Kuruluna sunan komisyondur. Müfredat Komisyonu,
Dekanın görevlendirdiği bir dekan yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve
Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinin başkanları ve her bölümden en az beşer öğretim üyesi ile
dönem birincisi öğrencilerden birisinden oluşur. Komisyona dekan yardımcısı başkanlık eder.
Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından
müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar. Müfredat Komisyonu kararlarını oy çokluğu
ile alır. Eşitlik hâlinde başkanın oyu iki oy kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin yerine Dekan yeni görevlendirme yapar. Komisyon üyeleri her eğitim-öğretim
dönemi için atanır.
b) Eğitim Komisyonu: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden
oluşur. Komisyon üyeleri her eğitim-öğretim dönemi için atanır. Başkan ve başkan yardımcısı,
Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim Komisyonu,
tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir
alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda
kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık, mazeret veya başka nedenlerle eğitimi kesintiye uğrayan öğrencilerin bu durumlarını ve bu durumları ile ilgili belgeleri inceler, Dekanlığa bilgi verir. Eğitim Komisyonu çalışma ve toplantı
düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi olarak Dekan tarafından belirlenen dönem birincilerinden en az
biri de Eğitim Komisyonu toplantılarına katılır.
c) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve
düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu, Eğitim Komisyonu
başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim
üyesidir.
ç) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler
grubudur.
d) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak
çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen
öğretim üyesidir.
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e) Staj: Öğretim programı kapsamında, dönem IV ve V’te ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik
durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.
f) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlanmasını
ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.
g) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve
yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.
ğ) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Kanıta dayalı tıp eğitim içeriğini belirlemek, programını oluşturmak, ölçme değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve uygulamak
amacıyla, Dekan tarafından görevlendirilen, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalından olmak
üzere beş öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi ve en az bir tıp fakültesi öğrenci temsilcisinden oluşur.
h) Klinik Beceri Komisyonu: Eğitim programındaki klinik beceri programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu, Dönem I, II ve III koordinatör yardımcısı
olan öğretim üyelerinden oluşur.
Eğitim şekli
MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV ve V’te
staj, dönem VI’da ise ön hekimlik stajı esasına göre yapılır. Öğrencilerin dönem IV, V ve VI’da
diğer tıp fakültelerinde staj yapması, staj için başvurulacak fakültenin, öğrencinin girdiği yıldaki
Fakültenin taban puanından daha yüksek olması şartıyla kabul edilir. Yurt dışına gidecek öğrencilerin alacakları stajın denk sayılmasında; staj süresinin eşit, staj içeriklerinin de Fakülte
müfredatıyla en az %80 aynı olması şartı aranır. Yurt içinde ve dışındaki fakültelerde alınan
stajlar üç ayı geçemez. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret, İzin ve Sınav Değerlendirme Esasları
Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğrencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile yapılabilir. Bu
durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır. Uygulamalı dersler;
staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzerini kapsar.
Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.
b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’dan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders
kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem
sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.
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c) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı
% 30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.
ç) Dönem IV ve V'te pratiklerde, her anabilim dalının stajında öğrencinin devamsızlığı
%10’u geçmemiş ise, öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o
ders kurulunun pratik sınavına veya staj sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim
dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya
da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her anabilim dalının stajı için devamsızlık
süresi %10'u aşanlar o ders kurulunun sınavına veya staj sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.
Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalının stajındaki teorik derslerin
%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci ilgili staj sonu/staj bütünleme sınavına alınmaz ve FF notu alır. Teorik derslerin telafisi yapılmaz.
d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.
Mazeretler
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
b) Öğrenciye, eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun ve kardeşinin ağır hastalığı veya
ölümü nedeniyle sınava giremediğini belgelemesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca
uygun görülmesi hâlinde mazeret sınav hakkı verilir.
c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar
veya yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konulmaz.
ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten
sonra Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeretlerini, sunulan belgelere dayanarak kabul veya reddedebilir.
d) Bu maddede belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili esaslar, anabilim dalı ve bilim
dalı dersleri, ders kurulları, stajlar, ön hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler
için geçerlidir.
İzinler
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılır.
b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda
temsil edecek öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde devamsız sayılır. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.
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Sınav ve değerlendirme esasları
MADDE 15 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden
değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
Notlar
Katsayı
Derece
a) Puanlar
90-100
AA
4,00
Pekiyi
80-89
BA
3,50
İyi
70-79
BB
3,00
İyi
60-69
CB
2,50
Orta
Geçer
GG (Tıp dışı dersler için)
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) FE notu: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (60’tan düşük) olan öğrenciye verilen
nottur.
2) FF notu: Mazeretsiz, devamsız, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme
hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Dönem I, II ve III’te FF notu alan öğrenci doğrudan
sınıfta kalır. Dönem IV, V ve VI’da ise stajı tekrar eder.
3) FG notu: Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin
aldığı nottur (0 puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir.
4) FH notu: Mazeretli, devamsız, dönem I, II ve III’te bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilere verilen nottur. Öğrenci dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.
(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını
aştığı için giremeyecek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
Dönem IV ve V’te Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar
Sınavlar
MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler
şunlardır:
a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.
b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.
Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Sınav sırasında o ders kurulunda
dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere
istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları en geç 10 gün içinde ilan edilir.
c) Ara sınav: Ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi Eğitim Komisyonu tarafından
belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır. Ara sınav üç haftayı geçen ders kurullarında
uygulanır.
ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en geç 45 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.
d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en geç 30 gün
sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına
dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi
bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.
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e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları
teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim
dalı başkanlıklarının bildirdikleri test usulü veya klasik yazılı sorularından oluşur. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan
akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları için
mazeret sınavı açılmaz.
f) Ders kurulu sınav notu: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri
(öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına
sahiptir. Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 20 ve üzerinde olan her ders için ayrı, altında olan dersler için soru sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci,
ders kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında
not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı
teorik sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders
kurulunda ara sınavı yapılmışsa, ders kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve ara sınavı notunun
%15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri
sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda
pratik sınav (sözlü, nesnel yapılandırılmış pratik sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı)
yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notu ve ders kurulu pratik sınavı notunun toplamı ders
kurulu sınav notudur. Ders kurullarında iki saat pratik ders, bir saat teorik derse eşdeğer olarak
kabul edilir. Ders kurulu pratik sınav puanı, ders kurulu toplam sınav notunun %25’inden fazla
olamaz.
g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders
kurulu hafta sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam
hafta sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Dönem I ve II’de Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları süresince danışman öğretim üyeleri tarafından verilen not ve kanıta dayalı tıp günlerinde
yapılan sunum değerlendirme sonunda verilen not toplanarak (100 üzerinden en fazla 10) öğrencinin son ders kurulunun puanına eklenir.
ğ) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem
sonu ve bütünleme sınavı notu, (f) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.
h) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında
alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem
sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından
alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az
50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az
60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem
sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.
ı) Yıl tekrarı: Geçme notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız
kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar
Dönem IV ve V ile ilgili esaslar
MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları hâlinde yapılır. Staj süreleri, Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından
belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Staj programları, Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.
Staj programı süresince pratik uygulamalar staj süresinin %75’inden az olamaz.
Staj sınavı
MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim
dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, teorik sınav, nesnel yapılandırılmış
klinik sınav (NYKS) ve nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şeklinde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu hâlde girmeyenler için mazeret sınavı
açılmaz. Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu
sınavına girebilirler.
(2) Üç haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanır. Bu sınavda teorik veya klinik pratik
uygulamalı olarak sınav yapılır. Ara sınav notu, staj notunun %10’unu oluşturur.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava
girme hakkı olduğu hâlde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj
bütünleme sınavları, o dönemin son stajından en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce
Dekanlıkça açıklanır.
(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 9 uncu maddedeki süreler
elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda
devam zorunluluğu vardır.
(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve
staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim
dalının bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.
(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda
dönem koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda
%10'u aşanlar ile devamsızlık süresi %10’un altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alınmazlar ve FF notu ile stajı
tekrar ederler.
(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Staj notu
MADDE 20 – (1) Staj notu; staj teorik sınav puanı, NYKS, NYPS ve ara sınavdan alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Öğrencinin stajdan başarılı olması için staj notunun en az
60/100 puan olması gerekir.
(2) Staj sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak
gerekir:
a) Staj teorik sınavından en az 60/100 puan almış olmak,
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b) NYKS’den en az 60/100 puan almış olmak,
c) NYPS’den en az 60/100 puan almış olmak.
(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında, NYKS’nin %60’ı, teorik
sınavın %25’i, NYPS’nin %15’i toplanarak staj notu hesaplanır. Ara sınav yapılmışsa,
NYKS’nin %50’si, teorik sınavın %25’i, NYPS’nin %15’i ve ara sınavın %10’u toplanarak
staj notu hesaplanır.
(4) Staj notları, devam çizelgeleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir.
(5) Staj bütünleme sınavında, staj sınavı kuralları uygulanır.
Dönem notu
MADDE 21 – (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda
alınan notların ortalamasından oluşur. Stajlarda başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının
saptanması için staj sınavı veya staj bütünleme sınavında aldıkları puanlar, 15 inci madde uyarınca nota çevrilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ön Hekimlik Dönemi ile İlgili Esaslar
Ön hekimlik dönemi
MADDE 22 – (1) Ön hekimlik dönemi, öğretim programı kapsamında, dönem VI’da
ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan
ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması
ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen,
aralıksız on iki aylık dönemdir.
(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri
kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dönem VI ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen anabilim dallarında yapılan staj dilimleri ile yapılır.
b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.
c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta hazırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu,
konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.
ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, laboratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmalar, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ön hekim karnesi ile değerlendirilir. Ön hekim karneleri anabilim dalları tarafından staj bitimini takiben iki iş günü içerisinde Fakültenin öğrenci işleri bürosuna iletilir. Öğrencinin aldığı puan
100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız sayılır. Öğrenci ilgili stajı
alacağı son stajdan sonra tekrarlar.
d) Ön hekimlik dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Stajlar, Fakülte
Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren fakültelerde de yapılabilir.
Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içindeki
tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.
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e) Ön hekimlik döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde
Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu
hâller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız oldukları takdirde bu stajları normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir stajın %10’una mazeretsiz
devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajlarda değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre ile devam ederler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diplomalar ve Başarı Derecesi
Diplomalar
MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini
(dönem I ve II) en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde
aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları
yapılmaz.
b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik
bilimleri yüksek lisans kademesini toplamda en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.
c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini
başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.
Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması
için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıdaki şekilde dereceye çevrilir:
Başarı derecesi
Dönem notları ortalaması
3,51-4,00
Pekiyi
3,00-3,50
İyi
2,50-2,99
Orta
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 25 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.
Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I,
II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V ve VI’da kaldığı stajları aynen tekrarlar.
Sınav günleri ve şekli
MADDE 26 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belirlenir ve eğitim-öğretim
kitapçığında yayımlanır. Sınav tarihleri Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hâllerde değiştirilebilir.

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, açık uçlu, çoklu seçmeli,
boşluk doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar staj sonu sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS,
NYPS ve teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu)
olarak yapılır.
c) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya
cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.
ç) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav sonuçları açıklandıktan sonraki
iki iş günü içinde sınav sorularına ve sonuçlarına bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak
itirazlarını yaparlar. Güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verilerle desteklenmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Tüm teorik
sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puanlama kalan sorular üzerinden
hesaplanır ve kesin sonuçlar ilan edilir.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişinin hekimlik mesleğinin özel
şartlarına uygun olması gerekir.
İlişik kesme
MADDE 29 – (1) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile hekimlik
mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.
Onur öğrenciliği
MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış
olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilir.
Danışman öğretim üyesi
MADDE 31 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi akademik danışman olarak görevlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve özel öğrenci statüsü ile ilgili eğitim-öğretim, sınavlar,
tez, diploma, bilimsel hazırlık ve bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,
dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten, Senato tarafından onaylanan takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,
f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı bünyesinde faaliyette bulunan
bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü: Şırnak Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten
enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini ve eserlerini bilimsel kurallara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi fikir ve eseri gibi göstermeyi,
i) ÖBS: Öğrenci/akademik bilgi sistemini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Öğretim ile İlgili Esaslar
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler tezlerini ve seminer
çalışmalarını Türkçe yaparlar. Yabancı dil programlarındaki öğrencilerde bu şart aranmaz.
Eğitim düzeyleri ve dönemleri
MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların
yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli ve tezsiz olarak yürütülür. Bu programlar uzaktan eğitim biçiminde
de uygulanabilir.
(3) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler tarafından yürütülen
öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.
Lisansüstü programların açılması
MADDE 7 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri
enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(4) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması ve sınavlarının yapılma şekli enstitüler tarafından,
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ise enstitü kurulunun kararı ve Senato tarafından belirlenir.
Müfredatlar
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programların müfredatlarında yer alan dersler; zorunlu
ve/veya seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli ders yükümlülüklerini sağlamak için
alınabilecek derslerden oluşan havuz müfredatta belirtilir. Seçmeli ders havuzuna eklenecek
veya çıkartılacak derslerle ilgili enstitü kurulunca karar verilir ve Rektörlüğe bildirilir.
(2) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara
ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dille öğretim programları açılabilir.

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

(2) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrencilere, 23/3/2016 tarihli
ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Derslerin açılması
MADDE 10 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde
yapılacak değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlendirme hususunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun
uygun görüşü alınır.
(4) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere öğrenci mezun olana kadar yürütülür. Tez çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci tez danışmanı tarafından yürütülür.
(5) Tez çalışması dersi her bir tez öğrencisi için haftada bir pratik ders saati olmak üzere
açılır.
(6) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami kredi
saati, uzmanlık alan dersi hariç, on beş kredi saattir.
(7) Lisansüstü öğrenciler danışmanları gözetiminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, bir seminer çalışmasını sözlü olarak dinleyiciler önünde sunmak zorundadır.
(8) Öğretim üyelerinin doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl
boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise
en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.
Tez danışmanı
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, anabilim/anasanat dalı kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı
ve tez danışmanı tercihini dikkate alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin ders kaydını
takip eden bir ay içerisinde ilgili enstitüye bildirir.
(2) Tez danışmanı, öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri,
yoksa başka anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Yeni kayıt yapan öğrencilerin tez danışmanları enstitü tarafından kesinleştirilinceye
kadar danışmanlık görevlerini anabilim/anasanat dalı başkanları yapar.
(4) Seminer dersi öğrencinin tez danışmanı tarafından yürütülür.
(5) 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.
(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
yüksek lisans programları için üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora derecesine
sahip kişiler de, doktora programlarında ise Üniversite kadrosu dışında görev yapan yardımcı
doçent, doçent veya profesör unvanına sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.
(7) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili
enstitü yönetim kurulunca karar verilir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet
danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.
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(8) Başka bir yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim üst kurullarına geçiş yapan
veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ölüm, emeklilik,
başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık
ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak,
istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca danışman değiştirilebilir.
(9) Öğrenciler ve/veya danışmanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.
(10) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde, talebi olması halinde üzerinde yüksek
lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim üyelerine öncelik verilebilir.
(11) Öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri danışman olarak atanamaz.
İkinci öğretim ve yaz okulu programı
MADDE 12 – (1) İkinci öğretim ve yaz okulu programının yürütülmesinde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara Başvuru,
Değerlendirme, Kayıtlar ve Öğrenci Kabulü
Öğrenci kontenjanları
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(2) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden lisansüstü eğitim yapmak amacıyla gönderilecek araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun
görüşü ve YÖK kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü öğretime kabul edilirler.
Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvurularda, başvuru yapabileceklerin hangi
alanda mezuniyet diplomasına sahip olması gerektiği, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, asgari mezuniyet not ortalaması, asgari yabancı dil puanı, türü ve diğer özel şartlar programı
açan anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile belirlenir.
(3) ALES puanı yerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission
Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.
(4) Başvuru yapılacak lisansüstü programda ilan edilen yabancı dil için bir alt düzey
eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.
(5) Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.
(6) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.
(7) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli
belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite internet sayfası üzerinden ilan eder.
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Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda
aşağıdaki koşullar aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin
son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu
öğrencilerin YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde
en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
c) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yüksek
lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 16 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki
koşullar aranır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına
ve/veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi yüksek lisans derecesine sahip olup, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son
yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu
öğrencilerin YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100
üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
c) Doktora programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55
tam puan almış olmaları gerekir. ALES puanı olarak YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar
kabul edilir.
ç) Doktora programlarına öğrenci kabulü için yapılan ilanlarda ilgili anabilim/anasanat
dallarının gerekli gördüğü yabancı dil veya dillerden YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile yükseltilebilir.
Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları
MADDE 17 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı
ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ilişkin
anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 18 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp
fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanına veya en az
55 ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanın alınması zorunludur.
Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvuru koşulları
MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında;
a) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen akademik alanda geçerliliği olan bir dilin YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması,
b) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan
olması,
şartları aranır.
(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı
uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim
kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlük tarafından uygun görülecek birim (TÖMER
ve benzeri) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması
gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl
içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek
lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.
(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.
(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.
(6) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, adayların yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil
sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa
başvuran adayların YDS, YÖKDİL veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı
aranır.

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 207

Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara başvurularda istenilen belgeler aday tarafından şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilanda belirtilen adrese teslim edilir.
(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak
üzere, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri oluşturur. Jüride öğrencinin birinci
derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava
katılacak adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve
varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en
yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın üç katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılır.
(4) Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve
yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın üç katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylarda ALES’ten ilgili puan
türünde en az 50 puan almış olma şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat
eden adaylar, ALES’in %30’u, lisans mezuniyet not ortalamasının %70’i alınarak program sıralamasına dâhil edilirler.
(6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olan Türk uyruklu adayların sanatta yeterlik
çalışmasına kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60'ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamı en az 70 olmak
şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
(7) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu
ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak
sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye
alınmaz.
(8) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve toplam en az 60 puan alanlar
arasında sıralama yapılır. Jüri sınav sonucunda hazırlayacağı asıl ve yedek aday listesini enstitüye sunar. Yedek aday listesi en fazla asıl aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen
asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.
(9) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması
ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES’in %50'si, yüksek lisans
not ortalamasının %20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar arasında
sıralama yapılır. Jüri sınav sonucunda hazırlayacağı asıl ve yedek aday listesini enstitüye sunar.
(10) Tıp fakültesi mezunu olmayanların diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi
lisans diplomasına, diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları ve sayısal ALES puanlarının en az 55 olması gerekir. Tıp fakültesi dışındaki diğer fakülte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olan
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Türk uyrukluların doktora programlarına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 olmak şartı ile
ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
(11) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen
standart puanın %70’i ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’unun
toplanmasıyla elde edilir.
(12) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel
tıp puanının %50’si ile mezuniyet not ortalamasının %50’sinin toplamının en az 50 olması şartı
ile ALES puanı ile başvuran öğrenciler ise, ALES puanının %60’ı ile mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının en az 65 olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına
dâhil edilirler. Her iki başvuru için ayrı kontenjanlar verilir.
Kesin kayıt
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların
listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir.
(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takvimde
belirtilen günlerde yapılır.
(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar şahsen veya
belirledikleri vekili ile istenilen belgelerin asıllarını ya da onaylı nüshalarını teslim ederek kesin
kayıtlarını yaptırırlar.
(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için beyan yeterlidir.
(5) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu
adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana
kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.
(6) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.
(7) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları
yapılabilir.
(8) Öğrenim ücreti veya katkı payı yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme
ait öğrenim ücretini veya katkı payı ödedikten sonra yapılır.
Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilen ve nitelikleri bu fıkrada belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü kurulu kararıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir. Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya
doktora programından farklı alanda almış olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Bilimsel hazırlığa tabi tutulacaklar, sınav jürisinin önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve enstitü kurulu kararı ile gerçekleşir.
(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi
ve enstitü kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil
edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (B) veya başarısız (BS) şeklinde işlenir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak dersler lisansüstü programın müfredat
dersleri arasından seçilemez.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu
eğitim düzeyi programına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
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(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılı veya iki yarıyıldır. Bu
süre lisansüstü programların azami sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında
ders tekrarı yapılamaz. Bir yıl içerisinde bilimsel hazırlık programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
(5) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 23 – (1) Üniversitede veya yurt içi/denklik belgesi bulunması şartıyla yurt
dışı diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için
başvurabilirler.
(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği
lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.
Ayrıca anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile not ortalaması barajı da konulabilir.
(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(4) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(5) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on beş gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.
(6) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa
devam edeceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararı ile belirlenir.
(7) Doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir.
Geçiş kabulü ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.
(8) Doktora tez önerisi kabul edilmiş ve yüksek lisans ders dönemini tamamlamış öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(9) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında
dikkate alınır.
(10) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.
Özel öğrenci statüsüne öğrenci kabulü
MADDE 24 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü
ve enstitü kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, yarıyıl başlangıcından en az
on beş gün önce ilgili enstitüye müracaat ederler.
(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden bir dönemde
en fazla iki derse kayıt yaptırabilirler ve en fazla iki yarıyıl boyunca ders alabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,
özel öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(5) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Lisansüstü programa kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,
muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen kredili derslerin veya bu derslerin
karşılığı olan AKTS ders yükünün %50’sini geçemez. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü kurulu kararı ile belirlenir.

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

(6) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerce belirlenir.
(7) Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca kredi/saat başına belirlenen öğrenim ücreti alınır.
(8) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.
(9) Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları
gösteren özel öğrenci not durum belgesi verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme
Kayıt yenileme
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler,
bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim
öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ve özel öğrenci statüsünde olanlar, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj
yazısı ve askerlik belgesi verilmez.
(2) Aşağıda belirtilen mazeret halleri dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl
ders seçemezler ve bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amirliğince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun vefatı veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi.
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olması.
f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(3) Tezli yüksek lisans programlarında mazeretsiz olarak ara vermeden iki dönem, doktora programlarında ara vermeden üç dönem kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği
kesilir.
Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları
programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.
(2) Öğrencinin ders kaydı, ÖBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan
dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders
kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından toplam ders yükünün
%50’sini geçmemek şartıyla lisansüstü dersler alabilirler.
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(4) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere,
enstitüye kaydolmadan önceki yurt içi/dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü
dersler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir.
Derslere devam
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlarda teorik derslerde ve/veya etkinliklerde %70,
uygulamalı derslerde ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinde %80'ine devam şartı aranır.
(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 28 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından
lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖBS üzerinden yapılır. Ders ekleme
ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra
tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖBS tarafından kabul edilmez.
Sınavlar
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret
sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,
atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması dersi hariç, her ders için yarıyıl
sonu sınavı yapılması zorunludur. Bu sınav akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde
yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(4) Akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.
(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin
ve/veya etkinliklerin %70’ine uygulamalı derslerin ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin de
%80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ara sınav
başarı koşulu da aranabilir.
(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır. Mazeret sınavına
girmek isteyen öğrencinin mazeret durumunu en geç dersin sınavının yapıldığı tarihi takip eden
bir hafta içerisinde anabilim/anasanat dalına yapması gerekir.
(7) Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak bir
dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde aralıksız oluşan ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip eden üç ay içerisinde mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan başarı notu o dersin alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak
değerlendirilir.
(8) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş gün içerisinde ilan
edilir.
Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar
ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.
(2) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30’u ile
yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan
eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %10’u
ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %90’ının toplamı alınarak hesaplanır.
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(3) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya
elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli yüksek lisans öğrencilerinin
en az 65 başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az 70 başarı notu almaları gerekir.
(4) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya
zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir.
%70 devam şartının yerine getirildiği derslerin ikinci kez alınması durumunda devam şartı
aranmaz. Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı
oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan başarı notu
yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak
değerlendirilir.
(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.
(6) Ders ile ilgili puanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye girilip yüzlük
sisteme göre sonuçlandırılır. Öğrencinin talebi doğrultusunda (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak başarı notu harf ve/veya dörtlük sisteme çevrilir. Notlara ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a)
Harf Başarı Notu
Katsayı
Puan
Açıklama
AA
4,00
90-100
BA
3,50
80-89
BB
3,00
70-79
CB
2,50
65-69
CC
2,00
60-64
DC
1,50
55-59
DD
1,00
50-54
FF
0,00
49 ve aşağı
Devamsız
DZ
0,00
-Başarılı
B
--Başarısız
BS
--Devam Ediyor
DE
--Sınava Girmedi
GR
0,00
-Mazereti nedeniyle sınava girmedi
MZ
--Eksik
E
--b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere her yarıyıl için devam ediyor (DE)
notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora
eğitiminde tez izleme komitesi (TİK) raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen TİK
raporları için başarısız (BS) notu verilir.
c) Tez çalışması sonucu başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.
ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri her dönem sonunda başarılı (B) veya başarısız
(BS) notu ile değerlendirilir.
d) GR notu; bu Yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez
ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken 0 (sıfır) başarı notu olarak işleme
alınır.
e) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında 0 (sıfır) başarı notu işlemi görür.
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f) MZ notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti
nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.
g) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden
dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra on beş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu 0 (sıfır) başarı notuna dönüşür.
(7) Başarılı (B) ve başarısız (BS) notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik
başarı not ortalaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.
(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı yüzlük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek
yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki
basamak yürütülür ve yuvarlanır.
(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu yüzlük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Sınavlarda kopya
MADDE 32 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya
çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına itirazlarını,
ilgili dersin sınav sonucunun açıklanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekir. Bu itiraz anabilim/anasanat dalı
başkanı tarafından dersi veren öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı tarafından üç gün
içerisinde yapılacak yeniden değerlendirmede maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmesi
yapılır. Bu durum anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili dosya ile birlikte en geç
bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not enstitü yönetim kurulunca kesinleştirilir. Sonuç ilgili öğrenciye on
beş gün içinde duyurulur.
Kayıt dondurma ve ilişik kesme
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olmak üzere en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Tutukluluk
hallerinde ve ağır hastalık durumlarında sağlık raporuyla belgelenmek şartıyla enstitü yönetim
kurulu kararıyla bu süre uzatılabilir.
(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencinin, kendi talebi üzerine veya yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası alması halinde veya diğer ilgili mevzuat hükümlerinin oluşması
durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren
her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada en fazla sekiz saat olmak
üzere teorik ve kredisiz olarak açılır, bu dersler AKTS hesabında dikkate alınır. Öğrenciler
daha önceden almamış olmaları şartıyla lisans programlarından en fazla iki ders alabilirler.
(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Azami süre ve azami süre aşımı
MADDE 36 – (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 bu Yönetmelikle belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir.
Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
(2) Tez çalışmasının konusu ve önerisi, öğrenci ve tez danışmanı tarafından belirlenir
ve hazırlanır. Öneri hakkında ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun uygun görüşü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de
aynı usul izlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları
Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır.
(4) Yüksek lisans 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 yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.
(5) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde,
varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için biri kurum dışı olmak
üzere iki adet yedek jüri üyesi belirlenir. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları
ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.
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(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde tez danışmanının önerdiği sınav günü ilgili enstitünün yazılı daveti ile önceden ilan
edilen gün, yer ve saatte toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(7) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve/veya tez danışmanı olmadan yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum
bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni
bir savunma sınavı tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(8) Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı
öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır.
(9) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Geçerli
bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Tez çalışması sürecinde iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan
öğrencinin tez çalışması, danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile reddedilir. Tez
çalışmasına devam etmek isteyen öğrenci yeni bir konu ve isterse yeni bir danışman ile çalışmaya başlayabilir.
(11) Tez çalışmasına yeni bir konu ile başlayan öğrenci için danışmanı ilave dersler almasını talep edebilir. Yeni tez konusunda da başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.
(13) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(14) Altı dönem sonunda tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını
ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile 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
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz
yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ve dönem
projesi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(3) Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Diğer tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek
lisans eğitimi yapılamaz.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından
yeterlik sınavına alınır. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış
olsa dahi eşleri yer alamaz. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı
bilim dalıyla ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı sözlü olarak, öğretim üyelerine
ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bilim alanındaki bilgi düzeyini,
araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açıklanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.
Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir. Danışman öğretim
üyesi en geç öğrencinin kesin kaydını takip eden bir ay içerisinde atanır.
Azami süre ve azami süre aşımı
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Dönem projesi
MADDE 41 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders
programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Dönem projesi anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına, ilgili anabilim/anasanat
dalı da enstitüye teslim eder.
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(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş
öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan tezli yüksek lisans programı için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinler arası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
Azami süre ve azami süre aşımı
MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul
edilen ve tez çalışmasının gereklerini yerine getiren öğrenciler tezini en erken altıncı yarıyılın
bitiminde teslim edebilir. Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı programlarda doktora bitirme
asgari süresi, tıpta uzmanlık eğitim süresinin asgari süresinden az olamaz.

Sayfa : 218

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

Doktora yeterlik komitesi ve doktora yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının
sınanmasıdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için en
az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders ve enstitü anabilim/anasanat dalının zorunlu tuttuğu
diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay
geçişle ve/veya özel öğrencilik statüsünde gelen öğrencilerin önceden doktora aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
(3) Doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. İzin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır. Yeterlik sınavına süresi içinde girmeyen öğrenciler sınavda başarısız olmuş sayılırlar.
(4) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Bu maddede belirtilen azami süre içerisinde olmak kaydıyla hangi
yarıyılda yeterlik sınavına gireceğine öğrenci karar verir ve yarıyıl başında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazıyla bildirir.
(5) Doktora yeterlik komitesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktora yeterlik sınavları, her anabilim/anasanat dalında ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak iki
ayrı bölüm halinde yapılır.
b) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlarda yazılı sınav soruları hazırlanması ve değerlendirilmesi için seçtiği öğretim üyelerini görevlendirir ve yazılı sınavları yürütür.
c) Doktora yeterlik komitesi farklı alanlarda sözlü sınavlar yapmak, yazılı ve sözlü sınavları değerlendirmek amacıyla ayrı ayrı sınav jürileri kurar. Sınav jürileri tez danışmanı dahil
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının
oy hakkı vardır. Ek olarak ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride
öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.
(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır.
(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve 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 yedi gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde
yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.
(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri ile tekrar
sınava alınır. İkinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin enstitüyle ilişiği kesilir.
(10) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrencinin
danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.
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(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle
disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına
dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi
olamaz.
(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak hazırladığı tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.
(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.
(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanınca üç gün içinde enstitüye
bildirilir.
(5) İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da
reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az
dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(7) Tez önerisi savunmasını başarıyla tamamlamış öğrencilerin tez başlıklarının değişmesi durumunda, eğer içerik de değişirse, yeniden tez önerisi savunması yapılması gerekir.
(8) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
(9) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye
yeni bir tez konusu ve danışmanla çalışmalarına devam etme imkânı verilir.
(10) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması ve sınav jürisi
MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını ve intihal raporunu tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile tez çalışmasını ve intihal raporunu hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak yönetim kurulunun uygun kararı ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.
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(2) Enstitü yönetim kurulu müteakip toplantısında tezi şeklen inceler. Enstitü yönetim
kurulundan olumsuz karar çıkması durumunda eksikliklerin giderilmesi için, tez anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tez danışmanına üç gün içerisinde bildirir. Enstitü yönetim
kurulundan olumlu karar çıkması durumunda, öğrenci en geç bir ay içerisinde tez savunmasını
yapar.
(3) Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört adet başarılı/olumlu tez izleme raporu olan öğrenci jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.
(4) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(5) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin TİK’te yer alan ve ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden; ikinci danışmanın yer alması durumunda üçü öğrencinin TİK’te yer alan, biri anabilim/anasanat dalı içinden, ikisi Üniversite dışından ve birisi
de ikinci danışman olmak üzere yedi öğretim üyesinden oluşur. Jüride öğrencinin birinci derece
kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.
(6) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve
katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan edilir.
(7) Doktora tez jürisi için, biri aynı anabilim/anasanat dalı diğeri Üniversite dışından
seçilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.
(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde gereğini yaparak yeniden tez sınavına girer. Geçerli bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri
değiştirilemez. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.
Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla
doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

24 Aralık 2017 – Sayı : 30280

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 221

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak
Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
(5) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
Azami süre ve azami süre aşımı
MADDE 51 – (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 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) 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
yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda 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 üyelerine 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 danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 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 izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 42 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (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.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile 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 Başkanlığına gönderilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Engelli öğrenciler
MADDE 55 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine
uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla sözkonusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o
derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenciler, 29 uncu maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri,
süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilir.
Tebligat
MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından,
enstitüde ya da Üniversite veya enstitü internet sayfasında ya da yerel veya ulusal gazetede
yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.
(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır. Yanlış veya eksik
adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.
Disiplin
MADDE 57 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato
ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, mezuniyet
için gerekli olan kredi ve AKTS puanları 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 güz yarıyılından itibaren işlemeye başlar.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve dışında yabancılara, akraba topluluklardan gelen soydaşlarımıza özellikle ekonomik ve akademik açıdan değeri hızla artan Türkiye
Türkçesini öğretmek; onlara Türkiye’yi ve Türk kültürünü yaşatarak tanıtmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının
desteğiyle yükseltmek.
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b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı
dil kursları düzenlemek.
c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe
ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak seminer, bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak.
d) Türkçenin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak.
e) Türk dili üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara
Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak.
f) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde
konuyla ilgili araştırma sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet
ortamında yayımlanmasını sağlamak.
g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı
uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.
ğ) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun
sertifikalar vermek.
h) Yurt içinde ve dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü
tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.
ı) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına
ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.
i) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.
j) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapmak.
k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.
l) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
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b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya
başkanlık etmek,
c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kuruluna önermek ve Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Merkez müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,
öğretim elemanları arasından iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere
Rektörün onayına sunar. Merkez müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez
Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Merkez müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara katılmak,
b) Merkez Müdürünün yokluğunda, Merkez Müdürünün yerine altı aya kadar vekâlet
etmek.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakültelerden ve gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç
yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme
ait çalışma programını düzenlemek,
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları
kurarak çalışmalarını yürütmek.
(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve
gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar
alır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından en az birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi
ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on bir kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Merkez Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Merkez Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanıp, Merkezin eğitim,
uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmak,
b) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcılarından birine devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN 303-2 KAZANLAR-BÖLÜM 2: CEBRİ ÇEKİŞ BRÜLÖRLÜ
KAZANLAR-PÜSKÜRTMELİ YAKIT BRÜLÖRLÜ KAZANLAR
İÇİN ÖZEL ŞARTLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/10)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 303–2: 1998/A1 (Nisan 2006) standardının
tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Standard EN 303-1/A1'e uygun olarak düşük sıcaklıklı kazanlara
uygulanır ve düşük sıcaklıklı kazanların sıvı yakıtları için ısıtmayla ilgili gerekleri ve sıvı yakıt
yakan düşük sıcaklıklı kazanlar için gerekli ilave süre deneyini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN 303-2 “Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü KazanlarPüskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar” standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça
10/6/2001 tarihli ve 24428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 3.2.2, 3.2.3, 4.1, 4.2 maddeleri
değişmiş, Ek D ilave edilmiş, Çizelge D.1 ilave edilerek Nisan 2006 tarihinde EN 303-2:
1998/A1:2006 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 25/6/2014 tarihli
toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat ve piyasaya arz
safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN 303-2: 1998/A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve
piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) Bu TS EN 303-2: 1998/A1 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü
Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 303-2: 1998/A1
Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin
Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan
geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS EN 303-2: 1998/A1 (Nisan 2006) standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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YARGI İLÂNLARI
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO
: 2017/150
KARAR NO
: 2017/255
DAVACI
: K.H.
SANIK
: AHMET MUTLU, Abdulvahap ve Rukiye Zeynep oğlu, 03/03/1969
HEKİMHAN doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Kaynarca
Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 50. Yıl Mahallesi 2158 Sokak No: 8/A
Sultangazi/ İSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No: 15722600698
SUÇ
: Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ
: 17/04/2014
Sanık Ahmet MUTLU hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda;
HÜKÜM ÖZETİ:
Sanık AHMET MUTLU hakkında, müşteki Yücel Çelik'e yönelik dolandırıcılık suçundan
5237 sayılı Yasanın TCK 157/1, 52/2, 53/1, 2, 3. maddeleri gereğince 2 yıl hapis ve 2.000.-TL
adli para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.
Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanık Ahmet MUTLU'ya tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
CMK 291. maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın veya vekilinin 7 gün içinde
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine
tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği
hususu tebliğ ve ihtar olunur.
Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün
içerisinde katılan sanıklar veya vekilleri tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde
gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı
hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
10450

—— •• ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No
: 2017/19684
Suç
: Kül halinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Mahkemesi : İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Sanık
: Ertuğrul YETİM (TC Kimlik No: 17554566098)
Balıkesir İli Gönen İlçesi Çalıca Mahallesi / Köyü Cilt No: 34, Hane No: 6,
BSN: 17'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Leyla oğlu, Keşan - 10/08/1963
doğumlu, Saray Osmangazi Mahallesi Canlar Sokak No: 14A Pursaklar/
ANKARA adresinde oturur.
Kül halinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan yukarıda açık
kimliği yazılı sanık Ertuğrul YETİM hakkında İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden
verilen 23/10/2014 gün ve 2014/283 esas, 2014/328 karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden ve yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile
ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hükmün ONANMASI, isteyen
20/09/2017 tarih ve 15. Bölüm 2014/418376 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
11199/1-1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, 24-25 Aralık 2017 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Vekili Ahmet AYDIN, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail
KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

175

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN
KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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TEBLİĞ
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