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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜRÜ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ALKÜSAM) 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sel-

çuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ALKÜSAM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yö-
netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ALKÜSAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Türk

uygarlık ve medeniyetinin belli bir dönemine etki eden Selçukluların tarihi, kültürü, dili ve sa-
natı üzerine yapılacak çalışmaları organize etmek, Selçukluları tarihi süreç içerisinde tüm yön-
leriyle disiplinler arası bir yaklaşımla derinlemesine araştırıp, Selçuklu kültürüne ait bütün un-
surları ortaya koymak, bunları kayıt altına alıp korumak, konuyla ilgili bilimsel toplantılar
(konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri) yapmak ve bunların sonucunda yayınlar ortaya
çıkararak elde edilen ürünlerin topluma, akademik camiaya ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamaktır.

Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası camiada Selçuklularla ilgili araştırmalar yapan diğer merkez-

lerle işbirliği çalışmaları yapmak ve bunun sonucunda bazı ortak projeler ve yayınlar oluştur-
mak.

b) Selçuklularla ilgili tarihi araştırmaların yanında toplumsal, sosyolojik, edebi, kültürel,
dilsel ve sanatsal alanlarla ilgili araştırmalar yapmak ve aynı zamanda disiplinler arası çalış-
malarla Selçukluları farklı yönlerden bir bütün halinde incelemek.

c) Selçukluların diliyle ilgili yapılacak yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklemek
ve Selçukluların diliyle ilgili akademik çalışmalar ortaya çıkmasını sağlamak.

ç) Selçuklularla ilgili ortaya konan tüm yazılı eserleri toplayarak Merkez bünyesinde
Selçuklularla ilgili bir eserler kütüphanesi meydana getirmek.

d) Selçuklu dili, kültürü, tarihi, edebiyatı ve sanatı üzerine ulusal ve uluslararası dü-
zeyde konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenle-
mek.

e) Selçuklu kültürüne ait her türlü malzemeyi toplamak, kayıt altına almak, korumak
ve gelecek kuşaklara aktarmak için alan çalışmaları yapmak. 

f)  Selçuklu kültürüyle alakalı ulusal ve uluslararası boyutta Türkçe ve yabancı dillerde
olmak üzere dergi, kitap ve benzeri yayınlar ortaya koymak.

g) Selçuklu sanatıyla ilgili kurslar açmak.
ğ) Selçuklularla ilgili dizi, film ve belgesel oluşturulmasını sağlamak ve akabinde bu

kayıtlarla kütüphane ve arşiv belgelerine katkıda bulunmak.
h) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olan diğer çalışmaları 2547 sayılı Kanunun amaç

ve ilkeleri çerçevesinde yürütmek.
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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

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev sü-

resi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının/yardımcılarının da görevi sona

erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet

eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya ça-

ğırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin personel ihtiyacı ile diğer her türlü malzeme ihtiyacını belirlemek ve Rek-

töre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklere

Merkezi temsilen katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

e) Merkezin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü ilişkisini, işbirliği çalışma-

larını yürütmek.

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendi-

rilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

g) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ile Merke-

zin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden olu-

şur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle

yeni üyeler görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında ayda bir kez toplanır. Gerekti-

ğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Kararlar, toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün kararı doğrultusunda karar alınır.  
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Rektörün

onayına sunulmak üzere karara bağlamak.
b) Merkezin araştırma konularına uygun personel yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt

dışı burs temini sağlamak.
c) Eğitim, araştırma, uygulama alanlarındaki projeleri, eğitim programlarını planlamak

ve değerlendirmek.
ç) Üniversite içerisinde ve dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği

esaslarını belirlemek.
d) Merkezin ödenek, akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı/Yardım-

cıları ile Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin çalışma alanında ilgili ulusal/uluslararası
alanda çalışmalar yapmış olan deneyimli kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Mü-
dürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen beş kişiden oluşur. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye belirlenip görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez ve gerekli görüldüğü
durumlarda toplanır. 

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Donanım ve demirbaş
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı fakülte, kon-

servatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğre-
timi ile kayıt ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitede uygulanan ön lisans ve lisans eğitim-öğ-

retim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvan-
lara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları
ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Ardahan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarının her birini,
b) İlgili Kurul: İlgili fakülte kurulu, konservatuar, yüksekokul/meslek yüksekokulu ku-

rulunu,
c) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, konservatuar, yüksekokul/meslek

yüksekokulu yönetim kurulunu,
ç) Rektörlük: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İş Yükünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, İzin, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,

Yatay-Dikey Geçişler ve Kayıt Koşulları

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarına kayıt yaptırmak için; lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olunması, yabancı
ülke liselerinden mezun ise alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onay-
lanmış olması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavları sonucunda o öğretim
yılında Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı
kazanmış olması veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların
kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ve koşullara sahip
olunması gerekir.

(2) Öğrenciler kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen şekillerden herhangi biriyle yapabi-
lirler:

a) e-Devlet üzerinden,

10 Ekim 2018 – Sayı : 30561                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



b) Şahsen,
c) Noterce onaylanmış vekâlet ile.
(3) Üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin, Rektörlükçe duyurulan

süreler içinde kayıt yaptırmaları gerekir. Belirlenen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan aday
öğrenci, bu haktan vazgeçmiş sayılır. Adayın Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için,
kayıt sırasında vereceği belgeler ve uygulanacak esaslar ÖSYM ve Üniversite Yönetim Kuru-
lunca belirlenir.

(4) Uluslararası öğrencilerden, kayıt için istenen belgelere ek olarak, ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamındaki belgeler istenir.

(5) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı veya
sahtecilik yaptıklarının tespit edilmesi halinde derhal Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu
öğrenciler Üniversiteden ayrılmış olsalar dahi, haklarında gerekli işlem başlatılır ve kendilerine
verilen diploma dâhil bütün belgeler iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri al-

makla yükümlüdür. Programdaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler,
öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı
derslerdir.

(2) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.
Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği, devam mecburiyeti olan teorik ve uygulama haftalık ders
saatlerinin toplamı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar için kırk ders saatinden, diğer
birimlerde otuz ders saatinden fazla olamaz. Tüm birimlerde devam mecburiyeti olan veya ol-
mayan tüm derslerin haftalık ders saati kırkı geçemez. Her dersin süresi kırk beş dakikadır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim ücretini yatırarak,
bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Bu süre
içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilere, o yarıyıl
içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlan-
dırılmaz. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle (Kaza,
birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul
edilen diğer mazeretlerde) kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yeni-
leme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile
ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde
ek kayıt süresi tanınır.

(4) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili
mevzuatta belirtilen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen
öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta
öngörülen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği
yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı
olmak gerekir.

(6) Tek dersten kalmış olan öğrencilerin, tek ders mezuniyet sınavına girebilmesi için
sınavın yapılacağı döneme ilişkin kayıt yaptırması gerekir.

Harçlar
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, ilgili

mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrencinin kendi isteğiyle, yönetim kurulu kararıyla
ya da disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.
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İzinler
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Öğrencinin eğitim-öğretime veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite

dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması durumunda, öğrenci belgelen-
dirmek kaydıyla bir dilekçe ile bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulu ka-
rarı, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir.

b) Üniversite adına sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve benzeri etkinliklere,
ulusal/uluslararası seviyede yurt içi/yurt dışındaki müsabakalara katılacaklar ile bunların seçme
ve hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, Üniversitede öğrenim gördüğü birimin yönetim
kurulu kararı ve Rektör onayı ile bu süre içerisinde görevli/izinli sayılır. Giremedikleri sınav
hakları saklı tutulur. Öğrencilere, izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, ya-
rıyıl/yılsonu sınavları için ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı ta-
nınır.

Kayıt dondurma
MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma müracaatının eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk

iki haftası içinde yapılması gerekir. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen (Kaza, bi-
rinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul
edilen diğer mazeretlerde) haklı ve geçerli mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile eğitim-öğ-
retim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yap-
tıranlar yararlanabilir. Ancak askerlik, tutukluluk hali, doğal afetler ve sağlık nedenlerinden
dolayı kayıt dondurma isteklerinde ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. İlgili kurullarca mazereti
geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve
kayıt dondurma süreleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir; uygun görülmesi halinde iki
yarıyılı geçen süre içinde kayıt dondurulabilir.

İlişik kesme
MADDE 10 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak

sağlık raporu ile belgelendirmesi,
ç) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte, konservatuar, yüksekokul/meslek yüksekokul-

larına yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî
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Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun-
larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay
ve dikey geçiş işlemleri; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjan dâhilinde, ilgili yönetim ku-
rullarınca yapılır.

(2) İkinci öğretimde yatay geçişler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkra-
sındaki esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün

eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan eğitim programları açılabilir.
Öğretim yılı
MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 hafta olmak üzere, güz ve

bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır.
Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren birim
tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve
Pazar günleri de yapılabilir.

(2) Akademik takvim, ilgili birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
Öğretim planları
MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinde öğretim, Senato tarafından kabul edilen

ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurullarca
kararlaştırılan öğretim planına ve plandaki sıraya göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, o
fakülte ve yüksekokulun bölümlerinde veya diğer fakülte, konservatuar yüksekokul ve bölüm-
lerde açılan derslerden oluşur. Öğretim planındaki ders ve uygulamaların normal süresi bir ya-
rıyıldır. Ancak, özelliği olan ders, uygulama ve stajlar, ilgili birim kurullarınca belirlenen esas-
lara göre düzenlenir ve değerlendirilir.

(2) Derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceği ve ders bilgi paketi; öğretim yılı
veya yarıyılı başlamadan önce anabilim/ana sanat dalı, program ve/veya bölüm kurullarınca
belirlenir. En geç bir önceki öğretim yılı/yarıyılın son haftasında ilgili dekanlığa veya müdür-
lüğe sunulur ve fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları kurullarında görüşül-
dükten sonra uygulamaya konulur.

(3) Yeni açılan programların yarıyıl ders saatleri ve kredileri birimlerin kurullarından
geçtikten sonra Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Ders müfredatında değişiklik söz
konusu olduğunda aynı yöntem izlenir.

Ders programı
MADDE 15 – (1) Bölümlerce yapılan haftalık ders programı eğitim-öğretimin başlan-

gıcından en geç bir ay önce ilgili birim kurulunun onayına sunulur. Ders programları onaylan-
dıktan sonra ilgili bölümlerin panolarında ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyin-

deki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, bu madde hükümlerine göre belirlenen ders kre-
dileri ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans, lisans, yüksek lisans
veya doktora diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer al-
dığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının sena-
toları tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri
ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
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veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından be-
lirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl
içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami
kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı
bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl
yapılacağı; hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve
yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerik-
leri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezu-
niyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri
ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer
yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağ-
lanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanın-
ması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yan dal veya çift ana dal ya-
pılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açık öğretim özellikleri ile
eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda be-
lirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile
azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-
ramlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak
üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak
yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin
ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı
dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların
hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili
Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa
kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan
programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı ol-
duğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş
derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim
yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için ge-
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rekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için
öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not or-
talamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uy-
gulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aran-
maz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak
kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, önceki

yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir.
(2) Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve

ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim prog-
ramlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında
bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile üstten ders alabilirler.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları
MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya

kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan
programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı
olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri du-
rumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak
üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği prog-
rama kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe
olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Zorunlu yabancı dil hazırlık sı-
nıfları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 19 – (1) Birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler,

seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları, inceleme, gezi, ödev, bireysel
çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve
benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.

(2) Eğitim programlarında yer alacak seçmeli ve zorunlu teorik ile uygulamalı derslerin
yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalı tarafından düzenlenerek il-
gili fakülte/konservatuar/meslek yüksekokulu, yüksekokul kurulları tarafından uygun görül-
dükten sonra Senatonun onayına sunulur. Eğitim programlarında görev alacak öğretim eleman-
ları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan
edilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki yükseköğ-
retim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak
koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu ders-
ler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
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Yan dal programı
MADDE 20 – (1) Yan dal programı açılması; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği,

ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve yan dal programı bölümlerin iş-
birliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerden Ardahan Üniversitesi
Yan Dal Programı Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olanlar arasından isteyenlere kendi
ön lisans ve lisans programlarına ek olarak, bir yan dal programını izleme izni verilebilir.

Çift ana dal programı
MADDE 21 – (1) İlgili bölüm ve kurulların önerisi, Senatonun onayı ile herhangi bir

ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, Ardahan Üniversitesi Çift Ana Dal
Programı (ÇAP) Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olanlar arasından isteyenler, kendi li-
sans veya ön lisans programlarına ek olarak çift ana dal programına devam etmelerine ve ikinci
bir lisans veya ön lisans diploması almalarına imkân sağlanır.

Yaz okulu
MADDE 22 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık, ön lisans ve lisans düzeyinde eği-

tim-öğretim veren akademik birimlerle ilgili olarak; güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz ayla-
rında da eğitim-öğretim yapılabilir. Yaz okulunda yapılacak bu eğitim-öğretim ile ilgili işlem-
lerde Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu yönergesi esas alınır.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 23 – (1) Haftada bir saat teorik ders ile iki saatlik uygulama, laboratuvar,

atölye ve klinik çalışmaları gibi etkinlikler bir (1) kredi değerindedir. Alınan derslerin Avrupa
Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çer-
çevesinde Senato tarafından onaylanır.

Öğrenci değişim programları ve ders kredilerinin transfer edilmesi
MADDE 24 – (1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurullarından izin almak koşuluyla, Üni-

versitenin diğer birimlerinden, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından, denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilen ve Üniversite ile anlaşma yapan yabancı ülkelerdeki yük-
seköğretim kurumlarından, Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilmek şartıyla ders alabilir
ve bu derslerin kredileri transfer edilebilir. Yurt dışı uygulamalar, ilgili anlaşma ve programlar
çerçevesinde yapılır. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili
anlaşmalara göre belirlenir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili
programlara ait başvuru şartlarını sağlamaları gerekir.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu ile Ardahan Üni-
versitesi arasında yapılan anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrenciler
bir veya iki yarıyıl anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre
içerisinde kendi üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğ-
renciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversi-
tede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu programlar çerçevesinde;

a) Üniversiteden, yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğ-
rencilerin alacağı dersler ilgili bölümler tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim
gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer veya yerine sayılabilecek derslerin notu GANO
hesaplamasına dâhil edilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak
not durum belgesine işlenir. Ancak bu not GANO hesaplamasına dâhil edilmez. Öğrencinin
almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölü-
münde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği dersleri alır.

b) Yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden, Ardahan Üniversitesine gelen
öğrenciler, eğitim gördükleri süre içerisinde; ilgili anlaşma ve diğer mevzuat hükümlerine ve
ilgili birimin yönetim kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrencilere al-
dıkları dersler için Değişim Programları Ofisi veya Dış ilişkiler Ofisi ile işbirliği içinde Öğrenci
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İşleri Daire Başkanlığı tarafından sadece not durum belgesi verilir. Değişim programları çer-
çevesinde katkı paylarının ödenme şekli ikili anlaşmalara göre yürütülür. Öğrenci değişimi ile
ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön koşullu dersler
MADDE 25 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları; bu dersleri veren bölümce, gerekçe-

leri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir ve karar Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Ön koşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça, ön koşula
bağlı olan dersler alınamaz.

Derslere devam
MADDE 26 – (1) Teorik derslere, uygulamalara, laboratuvar ve atölye çalışmalarına

devam zorunludur. Devam durumu, dersin öğretim elemanınca izlenir ve sınavlardan önce ilan
edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri dört yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tara-
fından saklanır.

(2) Öğrenci yarıyılda/yılda aldığı bir dersin teorik saatleri ile uygulama, laboratuvar ve
atölye çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Etmediği takdirde; ilgili derse devam
etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Eğitim-Öğretim ve Öğrenime Yeniden Devam Etme

İkinci eğitim-öğretim
MADDE 27 – (1) İkinci eğitim-öğretim, hafta içinde normal öğretimin bitimini izleyen

saatlerde yapılan eğitimdir, gerektiğinde hafta sonları da yapılabilir.
(2) Bu öğretimde stajlar eğitim-öğretim sırasında yapılabilir.
(3) Verilecek çıkış belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.
(4) İkinci eğitim-öğretimde, normal eğitim-öğretimdeki esaslar uygulanır.
(5) İkinci eğitim-öğretim, isteğe bağlı ve paralıdır. Bu öğretimde öğrenim gören öğren-

ciler, Merkezi Yerleştirme puanıyla veya hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün ders-
lerini vermek ve ilk %10’a girmek koşuluyla ikinci öğretim programlarından normal öğretim
programlarına yatay geçiş yapabilir. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini
vermek ve ilk %10’a girmek koşuluyla, bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yıl
için normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim üc-
reti olarak öderler ya da bu öğrenciler, kontenjanlar dâhilinde ikinci öğretim öğrencilerinin
ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı ödemek koşulu ile normal eğitim-öğretim prog-
ramına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapa-
bilir. Bu yatay geçişlerde, öğrenci normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine ta-
bidir. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorunda-
dır.

(6) İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından ya-
rarlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Ders Başarı Notu, Onur Öğrencileri, Muafiyet ve İntibak,

Öğrenci Danışmanlığı

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavları (final/bü-

tünleme), tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar; yazılı,
sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınav-
ları, ait oldukları yarıyıl/yılsonlarında yapılır. Açılan dersler (bitirme tezi/staj vb dersler hariç)
için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının yapılacağı yer ve ta-
rihler, dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğünce belirlenir ve sı-
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navların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve
yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zo-
rundadır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekil-
mesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekil-
mesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve ayrıca öğrenci
hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi
sistemine girilir, ilgili birimin bölüm başkanlığına ve fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna
teslim edilir. Sınavla ilgili belgeler dersi veren öğretim elemanı tarafından dört yıl saklanır.

Ara sınav
MADDE 29 – (1) Açılan dersler (bitirme tezi/staj vb. dersler hariç) için en az bir ara

sınav yapılır ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları ilgili kurul kararı ile
belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı
MADDE 30 – (1) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet, askerlik

ve tutukluluk hali ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, maze-
retin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Ara sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-
zeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekan-
lık/konservatuvar, yüksekokul/meslek yüksekokulu/ müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte
kullanır. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasına kadar yapılabilir ve ara
sınavın yapıldığı tarihe kadar olan konuları kapsar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret
sınavı yapılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç,
yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınav hakkı tanınmaz. Ancak öğrencinin kendisinin veya
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden
birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,
bu hâllerin sağlık raporuyla belgelendirilmesi şartıyla bütünleme sınavları için Üniversite Yö-
netim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı
MADDE 31 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavı, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bir

dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla, ya-
rıyıl/yılsonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Final sınavlarına girme hakkını kazanıp da giremeyen ya da sınava girip başarılı
olamayan öğrenciler bütünleme sınav hakkından faydalanırlar.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 32 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi olduğu akademik birimin

yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu dersler-
den aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim
öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edi-
lecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları,
bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüş-
türülür.

(2) Diğer üniversiteden alınan, ancak kendi birimindeki müfredatta yer almayan veya
kredisi uygun olmayan dersler ve seçmeli dersler aldığı üniversitedeki haliyle not durum bel-
gelerine işlenir. Bu dersler genel not ortalamasının hesaplanmasında da dikkate alınır.
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Tek ders sınavı
MADDE 33 – (1) Tek Ders sınavı yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme şartlarını yerine

getirmek kaydıyla mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrencilere yapılan sınavdır.
Mezuniyeti için azami öğrenim süresini tamamlamamış öğrenciler, devam şartını yerine

getirdiği ancak başarısız olduğu dersten veya başarılı olduğu halde GNO nun 2.00 altında ol-
ması nedeniyle herhangi bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav tarihi akademik
takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, söz konusu ders ilgili yarıyılda/yılda
tekrar alınabilir veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılacak olan bir sonraki
tek ders sınavına başvurabilir. Her iki durumda da öğrencinin, ilgili döneme ait harcı/öğrenim
ücretini yatırarak kayıt yaptırması gerekir.

Muafiyet sınavı
MADDE 34 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı

dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Ardahan
Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre bir muafiyet
sınavı yapılır.

Sınavlara giriş şartları
MADDE 35 – (1) Öğrencinin teorik ve uygulamalı derslerde devam zorunluluğunu ye-

rine getirmesi gerekir. Dersin teorik ve uygulamasının birlikte veya bağımsız sınavlarla değer-
lendirilmesine ilgili bölüm başkanlığı karar verir. Öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş
olduğu derslerle ilgili devam etme zorunluluğu yoktur.

Ders başarı notu
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sis-

temine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Ders geçme notu 100 üzerinden en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu
sınavı veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sı-
navdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar, atölye, klinik
çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve ben-
zeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını
aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından 100
puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması
ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir.

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not
aralıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Mutlak Değerlendirme
Katsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları
4.00 AA Mükemmel 85 – 100
3.50 BA Çok İyi 75 – 84
3.00 BB İyi 70 – 74
2.50 CB Orta 65 – 69
2.00 CC Başarılı 60 – 64
1.50 DC Başarılı 55 – 59
1.00 DD Başarılı 50 – 54
0.50 FD Başarısız 40 – 49
0.00 FF Başarısız 0 – 39
0.00 FG Yarı yılsonu sınavına

Girmedi (başarısız) --
0.00 DZ Devamsız (başarısız) --

MZ Mazeretli
S Yeterli (başarılı) 50 - 100
U Yetersiz (başarısız)
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(3) Harf notlarından;
a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır.
b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.
c) FD: Derse devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve final veya bütünleme sınavları

sonunda not ortalaması 0-49 aralığında olan başarısız öğrenciler için verilir. Bu başarı derecesi,
öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı
not ortalaması (GNO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı kat-
sayısı 0,50 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle işleme alınır.

ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşullarını yerine getirerek o dersin
yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri
için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim sü-
resince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması
(GNO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alı-
narak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

d) DZ: Derse devam ve uygulamayla ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık
nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için
kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not da, FF notu olarak işleme alınır.

e) S (Yeterli, başarılı): Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
1) Öğrencilerin Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan

almış oldukları ve ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul edilen dersler ile bitirme tezi/staj
derslerinin başarılı harf notu için kullanılır. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla
yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

f) U (Yetersiz, başarısız): S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız
olarak değerlendirilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 37 – (1) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) harf notla-

rından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenciler başarılı oldukları derslerden is-
tediklerini takip eden yılların ilgili döneminde kayıt yaptırarak tekrar alabilirler. Bu durumdaki
öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenciler, tekrar aldığı dersin ara sınavına da ka-
tılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki ara sınav ve
final/bütünleme sınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan
son not geçerlidir, öğrenci tekrar ettiği dönem ara sınavına girmemişse ara sınav notu sıfır (0)
olarak kabul edilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 38 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalamaları; yarıyıl ortalaması, yıl-

sonu ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere üç ayrı ortalamadan olu-
şur. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalaması; öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde
ettiği harf notlarının katsayısı ile o derslerin AKTS değerlerinin çarpılması ile elde edilen so-
nucun, o döneme ait AKTS toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu değer, yarıyıl akademik başarı
not ortalaması olarak adlandırılır. Yılsonu ortalaması, yarıyıl akademik başarı not ortalama-
sındaki yol izlenerek öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında almış olduğu derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması ise tüm dönemlerdeki her dersin
harf notu katsayısı ile AKTS’lerin çarpımından elde edilen sonucun yine tüm dönemlerin AKTS
toplamına bölünmesi ile elde edilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 39 – (1) Alt yarıyıldan/yıllardan başarısız dersi olmamak ve disiplin cezası

almamış olmak kaydıyla her eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yükü ile o yılın
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not ortalaması 3,00-3,50 arasındaki öğrenciler onur öğrencisi; 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler
yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her
eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir ve bu öğrencilere belge verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 40 – (1) Yazılı sınavlar için; öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından iti-

baren bir hafta içinde bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak, sınav ev-
rakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık/Müdürlük ilgili öğretim elemanından sınav
kâğıdının yeniden incelenmesini talep eder. Öğretim elemanı en geç üç iş günü içinde sınav
kâğıdı inceleme sonucunu öğrencinin sınav kâğıdı ve cevap anahtarıyla birlikte Dekanlık/Mü-
dürlüğe resmi yazıyla bildirir. Notun nihai durumu dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından
yine en geç üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

Ön lisans diploması verilmesi
MADDE 41 – (1) Bir lisans programında kayıtlı iken, en az ilk dört yarıyılın bütün

derslerinden başarılı olan öğrencilerden isteyenlere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde, öğrencinin ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 42 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, mes-

lek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları; Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esas alınarak ilgili meslek yüksek-
okulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Muafiyet ve intibak
MADDE 43 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yük-

seköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, Üniversi-
teye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç on beş gün içinde başvurdukları takdirde, mua-
fiyet istekleri ve intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 44 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve koordinas-

yonunun sağlanması için öğretim kurumları, o bölümün özelliklerini göz önünde bulundurarak
bölüm başkanı/bölüm veya program koordinatörü yeterli sayıda öğrenci danışmanı görevlen-
direbilir. Danışmanlar, alınacak derslerin öncelik sırasının izlenmesinde, ders programlarının
düzenlenmesinde ve ilgili birimin yetkili kurullarının aldıkları kararların uygulanmasında öğ-
rencilere yardımcı olur ve ilgili birim yönetimiyle öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar. Da-
nışmanların görevleri Ardahan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygu-
lama Yönergesinde belirtilmiştir.

Mezuniyet, mezuniyet belgesi, diplomalar ve diploma eki
MADDE 45 – (1) Mezun olabilmek için genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır. Bu

ortalamayı sağlayan öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulunduk-
ları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek
mezuniyete hak kazanırlar. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğ-
rencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(2) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlan-
masını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun
tespit ettiği ilkeler doğrultusunda; ilgili birimin bölüm ve program adı yazılmak suretiyle dip-
loma ve unvanlar verilir. Diplomasını kaybedenler, mezun olduğu birimine yazılı müracaat
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ederek yeniden diploma düzenlenmesini isteyebilirler. Öğrencilerin bu talebi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir defaya mahsus olmak
üzere ikinci nüsha diploma düzenlenir. Aldığı diplomanın ikinci nüshasını kaybedenlere başka
nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha
diploma verilmesi usulü uygulanır.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı dere-
cesini, onur listelerinde yer aldığını, devam ettikleri fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul
bölüm ve programını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme ödevi ve staj gibi çalış-
malarını başarı sonuçları ile birlikte varsa almış olduğu disiplin cezalarını gösteren bir öğrenim
not belgesi (transkript) verilir.

(4) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi
süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve kredi saatleri ile standart diploma
eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Öğrenci işleri
MADDE 46 – (1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme işlemleri ile

diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sı-
navlara ilişkin işlemler, ilgili birim ve yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıt sildirmeleri, dosyalarının tutulması, askerlik
işlemleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi verilmesi işlemleri ise kayıtlı olduğu akademik
birimin öğrenci işleri personelince yürütülür. Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler dı-
şında merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerin
kesin kayıt işlemleri, kimlik kartları ve diplomalarının düzenlenmesi Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır. Ancak, işlemlerin daha süratli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla
Rektörün onayı ile yukarıda belirtilen işlerin tamamı veya bir kısmı dekanlık/müdürlük tara-
fından da yürütülebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 47 – (1) Disiplin cezaları dışındaki bildirimler; öğrencinin Üniversite Öğrenci

Bilgi Sisteminde beyan ettiği kayıtlı en son e-posta/telefon numaralarına bildirim yapılarak
veya Ardahan Üniversitesi internet sayfasında ilan yoluyla yapılır. E-posta ve telefon numaraları
ile ilgili tebligatlarda öğrenci bilgi sisteminde yer alan iletişim bilgileri esas alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve birimlerin kurul ya da yönetim ku-
rulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 2/9/2013 tarihli ve 28753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arda-

han Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Ya-

yıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı

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 madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesini,
b) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulunu,
c) KOÜ-SEM: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) KOÜ-UZEM: Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
d) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
e) Müdür: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
f) Radyo K.I.: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma ve Uygulama Radyo-

sunu,
g) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez

aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı
araştırma çalışmaları yapmak,

b) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile iş-
birliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan görsel ve işitsel
desteği sağlamak,

ç) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak ve
yürütmek,

d) Merkezin çalışma alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı sağ-
lamak,
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e) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanında projeler, programlar hazırlamak,
f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki paydaş kuruluşlara eğitim amacıyla eleman göndermek

veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,
g) Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarına destek sağla-

mak, bu amaca yönelik olarak Üniversitenin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak ve geliştir-
mek,

ğ) Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fır-
satları araştırmak ve sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına

ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I. faaliyetlerini yürütmek,
b) Üniversite ile ilgili görsel işitsel haber hazırlamak ve bunların yayımını sağlamak,
c) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I. program üretim süreçlerini yürütmek,
ç) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I.’nin teknik altyapısının çalışmasını ve gelişti-

rilmesini sağlamak,
d) Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, kostüm, program dekor, kamera önü oyun-

culuk, görsel işitsel reklam gibi alanlarda eğitim gören ya da bu alanlara ilgi duyan Üniversite
öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma imkânı sunmak,

e) Medya alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitenin
kitle iletişim araçlarını en güncel teknolojiler ile en verimli şekilde desteklemek,

f) Üniversite ile ilgili her türlü görsel işitsel kaydı arşivlemek, bunları medya varlık yö-
netimi sistemleriyle yedekleyip tasnif ederek araştırmacıların kullanımına sunmak,

g) Kitle iletişimi ve radyo televizyon alanlarının gelişimine katkıda bulunacak şekilde
eğitim, konferans, seminer, panel, etkinlik ve benzeri organizasyon ve çalışmaları gerçekleş-
tirmek,

ğ) KOÜ-UZEM ve KOÜ-SEM birimleri ile ortak görsel işitsel projeler geliştirmek,
h) Üniversite içinden veya dışından gelecek tanıtım filmi, belgesel ve eğitim filmleri

taleplerini taraflar arasında sağlanacak anlaşmaya istinaden hazırlamak,
ı) Radyo televizyon alanında çalışanlara yönelik meslek içi eğitim projeleri geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından seçilerek

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebileceği gibi,
süresi bitmeden görevden de alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez ile ilgili konularda kurulların toplantı-
larına katılabilirler. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendili-
ğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini vekil
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan
ayrılırsa kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak,
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b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek

ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak,
d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek,

e) Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma,
uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür yardımcıları Müdür tarafından kendilerine verilen Merkez ile ilgili görevleri
yerine getirir.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;
a) Müdürün başkanlığında, Fakülte Kurulu tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından

belirlenen iki, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenen iki üye olmak
üzere üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle üye görevlendirilir.

b) Müdürün daveti üzerine her ay ve gerekli diğer durumlarda toplanır ve Merkezin
faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlarını katılan üyelerin çoğunluğu ile alır.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-
mesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek ele-
manlarla karşılanır.

Donanım ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin malıdır.
Faaliyetlerden elde edilecek gelirler
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin
çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

kısmen ya da tümüyle devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve  kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkiye-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Türk ve Fransız kamuoylarını karşılıklı olarak bilgilendirmek ve her iki ülke kamuo-

yunda varolan karşılıklı yanlış algılamaların düzeltilmesine katkıda bulunmak,

c) Türk ve Fransız medya kuruluşlarını bilgilendirecek faaliyetlerde bulunmak,

ç) Türkiye-Fransa ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik araştırmalarda

bulunmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

d) Türk ve Fransız iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi üretmek,

e) Türk ve Fransız yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştir-

mek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarını

gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye-Fransa ilişkileri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay,

panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

b) Türkiye-Fransa ilişkileri alanında rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlamak,

c) Türkiye-Fransa ilişkileri alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbir-

liği yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek,

ç) Türk ve Fransız kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının

talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti ver-

mek,

d) Türkiye-Fransa ilişkileri ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü

öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı ve veri tabanı oluş-

turmak,

e) Marmara Üniversitesi ile Fransız üniversiteleri arasında eğitim ve araştırma alanla-

rında işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,

Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman

yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
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Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim
görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla oniki üyeden oluşur. Bu sayı Rektörün onayı ile artırı-
labilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına gö-
revlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim öğretim ile bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bölüm kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğ-

retim üyelerinden oluşan kurulu,
ç) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
d) Enstitü: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim

öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

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

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elamanını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

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

ı) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,

i) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
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j) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

k) Rektörlük: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta ol-

duğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,
n) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir.

Program ve yeni ders açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi,
bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim
üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına
yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs
ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır. Uzmanlık
Alan Dersi diğer derslerden farklı olarak her dönem içerisinde teklif edilebilir. Uzmanlık Alan
Dersi EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri; bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçek-
leşir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle
ders açılamaz.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,

EABD/EASD başkanlığının bölüm kurulunun kararı ile teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile
belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin
danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.
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(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazetelerde,
ayrıca ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-
lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesinde Senatonun belirlediği

esaslar uygulanır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin ona-
yı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun
belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci-
lerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği
esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri

ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,

güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti,
farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılması durumu, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniver-
siteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun
belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 15 – (1) Danışman belirleme, ortak danışman atama ve danışman/proje da-

nışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.
Tez ve proje çalışması yazım dili
MADDE 16 – (1) Tezler farklı dillerde yazılabilir.
(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar Senatonun

belirlediği esaslara göre uygulanır.
Değerlendirme
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir.
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Başarı Derecesi Harf Notu Başarı Notu Puanı
Pekiyi AA 4,00 90-100
İyi-Pekiyi BA 3,50 85-89
İyi BB 3,00 80-84
Orta-İyi CB 2,50 75-79
Orta CC 2,00 65-74
Zayıf DC 1,50 58-64
Çok Zayıf DD 1,00 50-57
Başarısız FF 0,00 49 ve altı
Muaf MU -- --
Girmedi GR 0,00 0,00
Devamsız DZ 0,00 0,00
Yeterli/Başarılı YT -- --
Yetersiz/Başarısız YZ -- --
(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tek-

rarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Se-
natonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-
lünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane
0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık Alan Dersi not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ şeklinde gösterilir. Uz-
manlık Alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yürütülür.

(5) Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir ve not ortalamasına
katılmaz.

Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Öğrencinin;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması,

c) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde
programları tamamlayamaması,

durumunda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücret-
leri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim prog-
ramı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders ile se-
miner dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya
katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2,50'den az olamaz.
Süre
MADDE 24 – (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 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışman ile belirlediği

tez konusunu tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bö-
lüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden
dönemde tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
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b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye
teslim etmesi,

c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağla-
ması,

ç) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması, 
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 27 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç
veya beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam
altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttıra-
bilir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üze-
re, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman
hariç EABD/EASD içinden beş, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam sekiz öğretim üyesi
önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Ortadoğu Enstitülerinde tez yazım
kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden

erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en geç yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından be-
lirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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g) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç

ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren
jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma
sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile
öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim
lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile proje
dersinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesi-

lir.
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Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 başa-
rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortala-
ması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı

yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje sınavının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda

proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından be-
lirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Öğrenci projesini ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

Proje savunma sınavı
MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje da-

nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma sınavı
tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-
jeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Diploma
MADDE 37 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma

sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini
enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

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

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği
esaslara göre uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zo-
runlu ve seçimlik en az yedi ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, ye-
terlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alı-
nacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğre-
niminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu

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

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

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

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve
Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
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(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim
üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dahil (yurt dışında görevlendirilmiş olması
durumunda bu şart aranmaz) dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her
öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı
ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(8) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav ta-
rihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen sa-
londa ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden
yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya
sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(10) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile jüri üye-
liği, yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(12) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, ta-
lebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden
katılabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-
nışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-
maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda
EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tara-
fından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en

geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar
tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan

fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.

Tez izleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında
yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-
rüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi sa-
vunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi
vermek ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
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(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sa-
yılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı ay-
dan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması, 
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka

bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
b) Tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere Üniversite içinden iki, farklı bir yük-

seköğretim kurumundan dört, toplam altı öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını art-
tırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sı-
ralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD baş-
kanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders veril-
mez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.
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e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi ta-
rafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri de-
ğerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci
doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, seminer, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygula-
malar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak
uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.
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(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusunu belirleyebilmesi

için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama
şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az
3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü 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 veya on dört yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi tez konusunun belirlenmesi için,

66 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra enstitüden alınan tez konusu belirleme onay for-
munu, danışman ve öğrencinin birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların konusunu ve başlığını tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına tes-
lim etmesi gerekir. Bölüm kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesin-
leşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Tez konusu belirleyen öğrenci tezini en erken tezin belirlendiği dönem dâhil beş
yarıyıl çalışmak zorundadır. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler
en erken takip eden dönemde tezini teslim edebilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğren-

cinin;
a) Tezini, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak

danışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) Tez konusunun belirlendiği tarihi takip eden dört yarıyılını tamamlamış olması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
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Sanatta yeterlik savunma jürisi
MADDE 56 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur.

b) Danışman sabit olmak üzere Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kuru-
mundan dört, toplam sekiz öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üye-
leri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin
uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) 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.

f) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalış-
ması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danış-
man öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından
hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye
teslim edilir.

ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.
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h) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ı) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 58 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir. Senato kararı ile sanat dalının
özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de
verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 59 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elek-

tronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer
bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı
bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda bir-

den fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 59 uncu madde hükümleri uy-
gulanmaz.

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

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 21)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci

paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı ta-

rafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta

vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından be-

yan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar he-

saplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden ver-

ginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi

ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı

olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal

ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun

görüşü aranır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.)

bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda

doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK AYRILAN ARSA SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 
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 8449/1-1 

—— • —— 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR 
Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHALARI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 
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 8147/1-1 

—— • —— 
NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 16.10.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 16.10.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
  Anadolu Bulvarı Macun Mah. No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 
Tel : (0312) 397 33 65-66     Faks: (0312) 397 33 71 - 74 
 8511/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 8515/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 
 8516/1-1 

—— • —— 
BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı sınıf 2 

bobin otokopi kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış 
piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

 
STOK NO TİP TÜR CİNS ÇEŞİT EBAT MİKTAR 
H114152 1-CB-(Beyaz) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 
H114153 2-CFB- (Beyaz) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 
H114154 3-CF-(Beyaz) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 
H114142 1-CB- (Beyaz) 1 1 2 420 mm    500.000 m2 
H114143 2-CFB (Beyaz) 1 1 2 420 mm    500.000 m2 
H114144 3-CF (Beyaz) 1 1 2 420 mm    500.000 m2 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 130TL’DİR. 
a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 
firmaların, ihaleye katılabilmek için 130.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya 
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
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b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 
yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait 
ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler değerlendirilmeyecektir. 

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklifler, TL (TÜRK LİRASI) OLARAK VERİLECEKTİR. 
8 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT TL (TÜRK 
LİRASI) cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 
mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini 
yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 8514/1/1-1 
————— 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE 
Carbonless Copy Paper (class 2) with the following specifications and quantity shall be 

purchased from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open 
procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and 
additional conditions concerning the tender. 

 
STOCK 

NUMBER TYPE SPECIES KIND SORT DIMENSION QUANTITY 
BIDDING 

DEADLINE 

H114152 
1-CB- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 
m² 

 H114153 
2-CFB- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 
m² 

H114154 
3-CF- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 
m² 
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STOCK 
NUMBER TYPE SPECIES KIND SORT DIMENSION QUANTITY 

BIDDING 
DEADLINE 

H114142 1-CB- 
(WHITE) 1 1 2 420 mm 500.000 m² 

H114143 2-CFB 
(WHITE) 1 1 2 420 mm 500.000 m² 

H114144 3-CF 
(WHITE) 1 1 2 420 mm 500.000 m² 

 
1 - THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER. 
a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any 
of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 
after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 
order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 
cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 
all be put in the outer envelope. 

3 - The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire 
Başkanlığı” latest by 12:00 on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken 
into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner 
envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be 
opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary. 

5 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 
consideration. 

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 
are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender. 

7 - The bids shall be given in TL (TURKISH LIRA) 
8 - Tenderers shall submit a bid bond in TL (TURKISH LIRAS) valid for at least 6 

months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, 
corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a 
letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter 
not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant 
law and the specifications…” 

9 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 
(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out 
the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please 
regarding the above-mentioned material to be purchased. 

10 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates 8514/2/1-1 
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GÜVENLİK KAMERA KONTROL SİSTEMİ İÇİN YEDEK MALZEMESİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 8512/1-1 
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SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 
 8510/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 

7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine istinaden 3194 sayılı imar 

kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85339’nolu 

parselasyon planı 10.10.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle 

asılacaktır. 

85339’Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 7 parsel. 

İlanen duyurulur. 8459/1-1 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İLAN EKİM 2018 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezi (ALKÜSAM) Yönetmeliği
–– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 21)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


