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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine ve 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî  Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Kasım 2018
PAZAR

Sayı : 30599



İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak, kaynakların ekonomik, verimli
ve tasarruflu kullanılmasını esas almak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, plan, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve
bunlara ilişkin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek ve kurslar açmak.

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-
rinin üretimi bakım ve onarımını yapmak.

c) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahlil ve tetkikler yapmak ve bunlarla ilgili araştırma
ve uygulamaları yürütmek.

ç) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım-onarım, iş değer-
lendirmesi ve organizasyonunu yapmak, kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler
sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

d) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılım/donanım konularında eğitim
hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi
kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-
larına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, bu amaçla ge-
rekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak
iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak
ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

g) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uy-
gunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) Bölgenin tarım ve hayvancılık sorunlarına çözüm getirecek uygulamaya yönelik
araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlamak.

h) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
ı) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve

kalibrasyon yapmak.
i) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak.
j) İşletmenin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmalar yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu; Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul mü-
dürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama
merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00.- (yüzbin) Türk Lirasıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi  Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hedef kitle: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencileri,
c) Merkez (MUÇEM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hedef kitlenin bilim, sanat, tasarım, dil, spor, kültür vb. alanlardaki eğitim faaliyet-

lerini planlamak ve yürütmek, 
b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni stratejiler ve etkinlikler geliştirmek, bunların

değerlendirilmesini yapmak, uygulamak ve paylaşıma sunmak,
c) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak prog-

ramlar geliştirmek,
ç) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak,
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d) Herhangi bir alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program-
ların dışında bilgi almak isteyen hedef kitleye, bu bilgiyi sağlamak için teorik ve uygulamalı
çalışmalar düzenlemek,

e) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı
sağlayacak uygulamalar geliştirmek,

f) Hedef kitlenin zeka ve ilgi düzeyleri ile yeteneklerine göre eğitim alabilmelerine ola-
nak sağlamak,

g) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin
eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek,

ğ) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliş-
tirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak,

h) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında bedensel, duy-
gusal ve sosyal olarak da gelişmelerine olanak sağlamak,

ı) Hedef kitlenin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst dü-
zeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk ve gençlerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına, mevcut politikaların

değerlendirilmesine ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarında konfe-

rans, kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs vb. çalışmalar düzenlemek,
c) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılan-

masına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
ç) Hedef kitlenin sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerinin eğitime dahil edil-

mesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamındaki kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,
e) Hedef kitlenin bilimi sevmesine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme alışkanlığı ka-

zanmasına yönelik etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri planlı bir şekilde uygulamak,
f) Hedef kitlenin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin pekiştiril-

mesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına olanak
sağlamak,

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak,
kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap vb. ha-
zırlamak, yayın veya çeviri çalışmaları yapmak,

h) Hedef kitlenin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleş-
tirmek,

ı) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi
hususundaki çalışmalara destek vermek,

i) Hedef kitlenin aldıkları eğitimin sonraki yaşamlarına etkilerinin belirlenmesi amacı
ile araştırmalar yapmak.

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 alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür ye-
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niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini

hazırlamak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine
aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2015 tarihli ve 29473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa
Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 2 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri ile 43 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibarelerinden önce gelmek üzere “Hatay” ibareleri
eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına 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 prog-
ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-
de tamamlamak zorundadır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun ola-
mayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
Öğrencilerin ek sınavlarına girecekleri derslerin devam koşulunu yerine getirmeleri gerekmek-
tedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) 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. Bu şekilde ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversite bünyesinde öğretim
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversite
bünyesinde 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 merkezi olarak yerleştirilebilirler.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri bu-
lundukları yarıyılın ders yükünün 1/3'ünü aşmayacak şekilde artırılabilir. Bir öğrenci önceki
yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması ha-
linde 40 AKTS’ye kadar üst yarıyıldan ders alabilir. Öğrenciler ders yüklerini öncelikle alt ya-
rıyıl derslerinden tamamlamak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Akademik yıl bitiminde hesaplanan GNO’su 1,85’in altında olan öğrenciler sınıf
tekrarına kalır. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersler ile birlikte bulun-
dukları sınıfın/yılın daha önce alamadıkları derslerini de alabilirler. GNO’su 1,85’in üzerinde
olan öğrenciler bir üst sınıf öğrencisi sayılır. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, sınıf tekrarı yaptığı
öğretim yılında dereceye giremez, öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj yapamaz ve öğren-
cilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2015 29473

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2018 – Sayı : 30599



Tarsus Üniversitesinden:
TARSUS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyıllarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim,

ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora
programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı (ABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
anabilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: (c) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-

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

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en fazla bir takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda
rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan en az doktora derecesine sahip öğretim elema-
nını,

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

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı ilgili enstitüleri,
h) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,
ı) Enstitü müdürleri kurulu (EMK): Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı

başkanlığında Üniversite enstitü müdürlerinden oluşan ve çalışma esasları Senato tarafından
belirlenen kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,
j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Özel öğrenci: Enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik hakla-
rından yararlandırılmayan öğrenciyi,
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n) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip ir-

delenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmayı,
ö) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan

bilimsel bir çalışmayı,
r) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamını,

s) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elemanının, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğren-
cisine bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında
bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı
ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 4 saat
olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının etkin olarak katıldığı, haftalık ders
programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK’nın danışman atamasını onaylamasıyla baş-
layan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süre-
sinin bitimine kadar devam eden ve sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi, 

ş) Üniversite: Tarsus Üniversitesini, 
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğ-

retim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim
yoluyla yürütülen tezsiz yüksek lisans; doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora prog-
ramlarından oluşur.

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

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esa-

sına göre düzenlenir. Program açma teklifleri YÖK'ün ilgili kararları çerçevesinde, EK’nın
önerisi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile kesinleşir.

(2) İlgili ABD kurulunun talebi, EK’nın önerisi, Senato onayı ve YÖK kararıyla mevcut
ABD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program da açılabilir.

(3) EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere,
bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir ABD kuru-
labilir. Bu tür bir ABD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, enstitü müdürü tarafından
üç yıl süre ile atanır.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programları tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi YÖK'ün
belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yürütüle-
bilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD önerisi, EK’nın teklifi, Öğ-
retim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.
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(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak ilgili kurum,
kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu kurum
veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına, yüksek
lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim veya işbirliği pro-
tokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,
sınavlarının uygulanma biçimi, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak proto-
koller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru
tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde Rek-
törlük makamına sunarlar. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce verilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD görüşü ve EYK kararıyla be-

lirlenen kontenjan dâhilinde Senato tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda lisansüstü prog-
ramlara kabul edilirler.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yurt içi yükseköğretim kurumundan mezun veya Yükseköğretim

Kurulundan denkliğini almış olmak şartıyla yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğ-
rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD kurulunun önerisi ve
EYK onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler baş-
vurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere
kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler
gibi, dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

(3) Özel öğrenciler ders almak için her öğretim yılı başında, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci
olarak lisansüstü dersler alabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde öğrencinin alması gereken toplam derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, al-
dıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belir-
tilir.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara
yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders
içerikleri, ilgili ABD kurulu tarafından değerlendirilir. ABD kurulu, ilgili öğrencinin başvur-
duğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi ilgili
ABD kurulu kararı ile enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
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(2) Öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun
belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçe’dir. EK’nın önerisi ve

Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından
izin verilen dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler burada belirtilen dillerden bi-
rinde yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD kurulu-

nun önerisi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Lisansüstü programlardaki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD’de yeterli öğ-

retim üyesinin olmadığı durumlarda doktora diplomasına sahip öğretim görevlileri tarafından
verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer ABD’deki
veya farklı yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdiri-
lebilir.

(3) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak
iki gruba ayırır. ABD Kurul kararı ile zorunlu derslerden tezli yüksek lisans için en az bir en
fazla iki ders, doktora için en az bir en fazla üç ders ve bütünleşik doktora için en az iki en
fazla dört ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve ilgili EK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci dört ulusal kredilik uzmanlık alan dersini her yarıyıl al-
mak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından
açılır.

(5) Bir ABD’de görev alan öğretim elemanı en fazla sekiz ulusal kredilik, iki veya daha
fazla ABD’de görev alan öğretim elemanları ise en fazla 16 ulusal kredilik uzmanlık alan dersi
açabilirler.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile devam etmekte oldukları program
için geçerli sayılır.

(8) Bir lisansüstü öğrencisi bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders
alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Plan-
lama ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu
kapsamda değerlendirilmez.

(9) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda teorik ve/veya uygulamalı toplamda en fazla dokuz
kredilik lisansüstü ders açabilir. Uzmanlık alan dersleri, dönem projesi dersleri, seminer ders-
leri, Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araş-
tırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu kapsamda değerlendirilmez.

Danışman atanması ve danışman değişikliği
MADDE 13 – (1) Enstitü, ABD’lerin tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin

kayıt yaptırmış öğrenciler için bir öğretim üyesini, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısını dikkate alarak, ilgili yarıyılın ders kayıt haftası içerisinde
ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışman olarak atar. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde
ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora
diploması olan öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
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(3) Öğretim üyelerinin yüksek lisans programlarında tez yönetebilmeleri için en az iki
yarıyıl boyunca bir ön lisans veya lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için en az bir yüksek
lisans tezi tamamlatmış ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek
lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez
danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumun-
da, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli ABD
kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı
oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yap-
tırılamaz.

(7) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliğinin birden fazla danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki
bir yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD’den ya da Üniversite kadrosu dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir danışman atanabilir.

(8) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte
talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim ku-
rumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış
olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Aynı veya farklı enstitülerde olmak üzere bir öğretim elemanı aynı anda en fazla üç
ABD’de görev alabilir.

(10) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan der-
sinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, ABD başkanlığının teklifi
ve EYK onayı ile danışmanın üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda
bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(11) Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanun kapsamında katkı payını/öğrenim üc-
retini ödemek ve enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yü-
kümlüdür. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Ma-
zereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan öğrenci,
kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretini yazılı olarak ABD’ye bildirmesi ve EYK
kararı ile katkı payını veya öğrenim ücretini kanuni gecikme faizi ile birlikte ödemesi halinde
kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu
süre azami öğrenim süresine sayılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim prog-
ramlarına ait Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen asgari öğrenim ücretleri sonrası Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen
kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.  

(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde EYK kararı ile kayıtlı olduğu programla
ilişiği kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra ilgili mevzuat gereği yeniden kayıt
yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Bu
öğrencilerin ilişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.
Bunlardan tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları
atanır. Bu öğrenciler; ders dönemi, doktora, tez dönemi ve diğer hususlar açısından bu Yönet-
melikteki hükümlere tabidir.

Ders seçme
MADDE 15 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman

onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan
farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

(2) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan ve seminer dersleri hariç 15 krediden faz-
lasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında başarılır.

Derslere devam zorunluluğu ve sınavların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci,

derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli
ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı
koşulları Senato tarafından belirlenebilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, sözlü, uygulamalı
ve/veya kâğıt ortamında eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre
tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda
farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda so-
rulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının
kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK'ün
uygun gördüğü esaslara göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme veya tez savunma sınavları, salt ço-
ğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dı-
şında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

(4) Ders muafiyeti, kredi transferi, ulusal veya uluslararası öğrenci değişimi, yatay ge-
çiş, sınav notuna itiraz, izinli sayılma ve mazeret işlemlerine ilişkin hususlar Senato tarafından
belirlenir.

(5) Tezli yüksek lisansa kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu Bilimsel
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerinden muaf olmak için enstitüye kesin kayıt ta-
rihinden itibaren beş işgünü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen
veya resmi vekili aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim gö-
rülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesi
(transkript) eklenir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş işgünü içerisinde derslerin hangi
tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.

(6) Doktoraya kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu Gelişim ve Öğ-
renme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinden muaf olmak için kesin kayıt ta-
rihinden itibaren beş işgünü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen
veya resmi vekili aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim gö-
rülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesi
(transkript) eklenir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş işgünü içerisinde derslerin hangi
tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği YÖK tarafından onaylan-
mış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, değerlendirme ve üretme yete-
neği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 19 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk ve ya-

bancı uyruklu adaylar  da tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Mezun du-

rumda olabilecek adayların başvuruları kabul edilir, ancak diploma/mezuniyet belgelerini ilgili
programın giriş sınavı tarihinden beş gün öncesine kadar ilgili enstitüye teslim etmedikleri tak-
dirde başvuruları geçersiz sayılır.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK'den denklik belgesi
almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tara-
fından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçer-
lidir. 

ç) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini
izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgeleri ile belgelemeleri gerekir.

d) İlgili ABD kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektubu, re-
ferans mektubu veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için gerekli ek
belgeler ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

Giriş sınavı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların seçilme işlemi

ilgili ABD tarafından aşağıdaki yöntemlerden bir tanesi kullanılarak gerçekleştirilir:
a) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden

farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm
esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden
bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde mülakat puanı alan
her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart
veya eşdeğer puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş
puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar ilgili ABD için ilan edilen
kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Tezli yük-
sek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan,
ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar
yedek aday ilanda belirtilir.
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b) Başvurularda ALES puanı, yabancı dil puanı, mülâkat sonucu ve bu Yönetmelikte
belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan kadar
aday ilgili programa asıl olarak kabul edilir. En fazla asıl öğrenci sayısı kadar yedek aday sı-
ralama sonucunda belirlenir.

(2) Giriş sınav jürisi ilgili ABD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili ABD’de gö-
revli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş sınav jürisi müdürün
önerisi EYK kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ABD
şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptır-
maya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır.
Kazanan adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri ilanda belirtilen süreler içinde
enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar
kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde
yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans derslerinden en az üç

en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD kurulu tarafından oluşturularak
ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD baş-
kanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, tezli yüksek lisans progra-
mını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD kurulunun önerisi ve
EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık
programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel hazırlık
programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa başla-
yabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür; ancak, tezli yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 23 – (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. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır. Tez süresi iki yarıyıldan az olamaz.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden veya ABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer
yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemleri
ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Kredisiz olan bu dersleri alan öğrenciler bu
derslerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Bu dersleri başarı ile tamamlayama-
yanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(5) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden,
danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD başkanlığının önerisi, EYK
kararıyla yabancı bir dilde verilen dersler dâhil en fazla iki ders alabilir.

(6) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve
üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla iki dersi, danışmanının ve ABD başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(7) Disiplinlerarası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir prog-
ram veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD baş-
kanlığının önerisi, EYK kararıyla başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla dört
ders aldırılabilir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarında, saydırılacak ve başka programlardan alınacak
derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez.

(9) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde,
dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilirler.

(10) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan
ders başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD kurulları tarafından belirlenen
zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(11) Süre şartına bakılmaksızın, danışmanının ve ilgili ABD kurulunun önerileri ve
EYK kararı ile gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren yüksek lisans öğren-
cisinin mezuniyetine karar verilebilir.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD kurulunun

önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan
öğrenciler tez aşamasına geçemez. Hazırlanan tez önerisi, akademik takvimde belirtilen tarih-
lerde enstitüye bildirilir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD kurulu önerisi ve EYK kararı
ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD kurulunun
önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve be-
lirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savun-
masından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamla-
yarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD kurulunun öne-
risi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yurt
içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Öğ-
rencinin ikinci tez danışmanı bulunması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Zorunlu
hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir. Jüri, jüri üyeleri
ile tez savunma adayı arasında üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunmayan kişilerden
oluşturulur.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin üç nüshasını tez danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
üç nüshasını ABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile tez
savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda
EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe
ile mazeretini tez savunma sınavının yapılacağı günden en geç bir gün önce beyan eden asıl
üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet
edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri
üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci
mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret sü-
resinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden tez savunma sınavına alınır. EYK’ya ma-
zeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç
işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri
önünde yeniden savunur. Verilen düzeltme süreleri öğrencinin azami süresine dâhildir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

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

(9) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

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

(2) Diplomasını kaybeden ve bu durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni
bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD prog-
ramının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sı-
navı tarihidir.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği YÖK tarafından onaylan-
mış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak
da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 28 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk ve ya-

bancı uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’den denklik belgesi

almış olmaları gerekir.
c) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkin-

liklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üni-
versitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgeleri ile belgelemeleri
gerekir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları ilgili ABD
kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek
istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 29 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not

sisteminden farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan
not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan
üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 50 ve üzerinde mülakat
puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %75’i ve mülakat sonucunun
%25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tez-
siz yüksek lisans giriş puanı belirlenir. Tezsiz yüksek lisans giriş puanı en az 50 olan adaylar
ilgili ABD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara
yerleştirilirler. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan
sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(2) Giriş sınav jürisi ilgili ABD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili ABD’de gö-
revli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş sınav jürisi müdürün
önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili ABD’de görevli
olma şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.
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Kayıt
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya
hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan
adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin
kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre ka-
yıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları tezsiz yüksek lisans programından farklı alanlarda

almış olan adaylar.
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans programlarından en

az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD kurulu tarafından oluş-
turularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili
ABD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra ilgili ABD kurulunun öne-
risi ve EYK’nın onayı ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel
hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa
başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür; ancak, tezsiz yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uy-
gulanmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden
az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul
edilir. İlgili ABD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendiril-
mez.
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(5) Program kapsamında üçüncü yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders
için öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Üç dersten fazla başarısız ders olması halinde öğrencinin
program ile ilişiği kesilir. Ek sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on işgünü içinde
yapılır.

(6) Öğrenci dönem projesi dersine en geç, ikinci yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak
ve dönem projesini EMK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı ya-
rıyıl sonunda vermek zorundadır.

(7) Öğrenci alacağı derslerin en çok üç tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla lisans derslerinden seçebilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili ABD kurulunun önerisi, EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler ABD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma
MADDE 33 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan

tezsiz yüksek lisans öğrencisine bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın kaybol-
ması ve durumun belgelenmesi halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD prog-
ramının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının kapsamı
MADDE 34 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına;

hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını
tamamlamış ve diplomasının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği
bir programdır.

Doktora programının amacı
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 36 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk adaylar

ile yabancı uyruklu adaylar da doktora programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.
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b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’den
denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES’den başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek
lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile doktora prog-
ramına başvurularda en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle
doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en
az 80 veya eşdeğeri bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak
olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya yüksek lisans
not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK
tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de ge-
çerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak
istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer
belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek dok-
tora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Öğrencinin yeni bir ALES
puan beyanı yoksa yüksek lisans programına kayıt olduğu zaman beyan ettiği ALES puanı
doktora giriş sınavının değerlendirilmesinde kullanılır.

d) Doktora adaylarının ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için en az 50 TUS puanı, diş hekimliği fakültesi
mezunları için ise en az 50 DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını ta-
mamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına
başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri
testinin birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yüksek lisans derecesiyle
temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel
tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer
uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına
başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozis-
yon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye
teslim etmeleri gereklidir.

f) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkin-
liklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üni-
versitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgeleri ile belgelemeleri
gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD başkanlığının
önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı doktora için ilan edilecek toplam kontenjanın yarısını ge-
çemez.

Giriş sınavı
MADDE 37 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet

not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans me-
zuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not
sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi
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yapılır. Mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için;
lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan tü-
ründe ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i, yüksek lisans diploması ile
başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not or-
talamasının %15’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun
%25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp fakültesi mezunu olup doğrudan doktora programına başlayan adaylar için; mü-
lakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans me-
zuniyeti not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp
puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80, yüksek lisans
derecesiyle kabul edilenler için en az 65 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara, puan
sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan
adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans me-
zuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları
sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(4) Giriş sınav jürisi ilgili ABD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili ABD’de gö-
revli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş sınav jürisi müdürün
önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili ABD’de görevli
olma şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt
MADDE 38 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK

kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,
enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptı-
rırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt
yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını
yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan adaylar.
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans veya yüksek lisans

programlarındaki derslerden en az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı
ilgili ABD kurulu tarafından oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan
bilimsel hazırlık programı ilgili ABD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili doktora programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD kurulunun önerisi ve
EYK’nın onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programın-
da geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel hazırlık progra-
mındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa başlayabilirler.
Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, doktora not ortala-
masında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlamayan/tamam-
layamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en
az 240 AKTS karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan toplam kırk iki ulusal krediden az olmamak ko-
şuluyla 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur. Tez sü-
resi dört yarıyıldan az olamaz.

(5) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD kurulunun
önerisi ve EYK kararı ile diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili ABD
programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de alabilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye
sayılmaz.

(7) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğ-
retimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı
ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden
en az 80 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde
dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir.

(9) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders,
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı
olarak kabul edilir. İlgili ABD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda de-
ğerlendirilmez.

(10) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi
sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli
tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren doktora öğrencisinin mezuniyetine karar ve-
rilebilir.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili

konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yö-
nelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu
sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılları içerisinde
yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içe-
risinde tekrar sınava alınır.

b) Yeterlik sınavları, ABD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve
sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ABD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri üyele-
rinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-
retim kurumunun ilgili bir ABD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı ta-
rihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin ye-
rine yedek üye davet edilir. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında üçüncü dereceye
kadar akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur.

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda
başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en
az 80 puan alınması gerekir. Yeterlik sınavı jüri üyeleri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu gerekçeleri ile değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi ve ABD başkanlığınca, yeterlik
sınavını izleyen üç işgünü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından lisans de-
recesi ile kabul edilenlerin en az 90 puan, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenlerin en az 80
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.

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

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplam kredi miktarının üçte
birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kara-
rıyla belirlenecek dersi/dersleri başarmak zorundadır. Bu dersten/derslerden başarısız olan öğ-
rencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile
tamamlamış bir öğrenci ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans progra-
mına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ABD

kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, farklı bir ABD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,
ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
görüşü alınarak ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını
izleyen üç işgünü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya ge-
çerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına girmeyen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, Senato tarafından belir-

lenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için
en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD kuru-
lunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurt içi veya yurt dışından başka bir yük-
seköğretim kurumundaki ilgili ABD’den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurt içi veya
yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD’den olmak üzere iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin üç nüshasını ABD aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor
olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile
savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son
günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının
yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplana-
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rak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini
tez savunma sınavı tarihinden en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üyeler yerine yedek
üyeler ilgili ABD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı
halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak al-
tına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu
mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş
gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen
ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yapar ve tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar,
ilgili ABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde
40 ıncı maddenin on ikinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 45 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen/getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü
ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü ABD’deki programın YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Doktora diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK’da doktora yemini eder. Yemin
metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir
diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 46 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü
ve YÖK kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara kabul
edilirler.
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Özel anlaşmalar
MADDE 47 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan

ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak
amacıyla öğrenci kabul edilir.

Disiplin
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 49 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süre-

ler, 2016-2017 eğitim-öğretim  yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

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

(4) 20/4/2016 tarihinden önce kayıtlı olup iki lisansüstü programı aynı anda yürütmekte
olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders ala-
bilirler. Ancak ders saydırma işlemi EYK kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında ta-
mamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırıla-
maz.

(5) 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik
sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler; anadilleri dışında YÖK tarafın-
dan kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan aldıklarını belgelemeleri halinde yeterlik
sınavına girmeye hak kazanırlar.

(6) Tarsus Üniversitesinde Türkçe Öğretim Merkezi kuruluncaya kadar Türkçe hazırlık
programına tâbi olan öğrenciler, Türkçe hazırlık sınıfı eğitimini, Mersin Üniversitesi ile yapılan
protokol kapsamında Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
alır. Protokol süresince öğrenciler, 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hü-
kümlerine tâbi olur.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tarsus Üniversitesinden:
TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim
ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim
ve sınavlara ilişkin esasları 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) Akademik danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğretim

çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üze-
re, ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile baş-
vuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Alt birim: Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını veya programı, 
ç) Alt birim kurulu: Bölüm, anabilim dalı veya program kurulunu,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde

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

e) Birim: Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
f) Birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
g) Birim yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,
ğ) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya

semineri, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygula-
malı çalışmaları belirten ölçü birimini,

h) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

ı) Eğitim-öğretim dönemi: Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14
(on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

i) İYS: Tarsus Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavını,
j) Katkı payı: 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğ-

retim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı ve/veya öğrenim ücre-
tini,
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k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen dersleri,

l) ÖİBS: Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
m) ÖİDB: Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
ö) Rektörlük: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Resmi sağlık kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili

kılınan tam teşekküllü hastaneleri,
r) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,
ş) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekanda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

t) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Tarsus Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Sınavların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) İlgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile eğitim-öğretim;

örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci
ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 6 – (1) Birimlerin eğitim-öğretim süreleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Fakülteler ile yüksekokullarda sekiz yarıyıl,
b) Meslek yüksekokullarında dört yarıyıl.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi, ön lisans programlarında 8 (sekiz) yarıyıl, lisans prog-

ramlarında 14 (on dört) yarıyıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda
16 (on altı) yarıyıldır.

(3) Hazırlık eğitim-öğretim süresi azami dört yarıyıldır.
(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olmayan süreler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, yabancı dil veya Türkçe

hazırlık sınıfında geçirilen süreler,
b) Yaz okullarında geçirilen süreler,
c) İlgili birim yönetim kurullarınca izinli sayılan süreler.
(5) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olan süreler şunlardır:
a) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,
b) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumlarında geçirilen süreler,
c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzak-

laştırıldıkları süreler,
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ç) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumla-
rında geçirdikleri süreler, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili birim kurul kararı ile
kabul edilen süreler.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerin öğrencilik statüleri 2547 sa-
yılı Kanunun ilgili maddeleri hükmünce belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmi tatil gün-

leri hariç, her biri en az 14 hafta ve 70 işgünü olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(3) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili alt birim başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili

birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriter-
lerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili alt birim başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili birim yönetim kurulu önerisi ve Rektör onayıyla
hafta içi mesai saati bitiminden sonra, Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav ya-
pılabilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(6) Yarıyıllardaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili alt birim
başkanlıkları tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Akademik takvim, alt birim ve birim kurullarının önerileri ve Senatonun onayı ile
en geç Mayıs ayı son işgününe kadar takip eden iki eğitim-öğretim yılı için belirlenir ve Yük-
seköğretim Kuruluna sunulur.

Öğretim dili ve hazırlık
MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dille de verilebilir.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili
mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yönelik zorunlu
Türkçe hazırlık programı uygulanır.

(5) Zorunlu Türkçe hazırlık programı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
yürütülür.

(6) Yüzde yüzden daha düşük ağırlık ile yabancı dilde eğitim öğretim yapan program-
larda, yabancı dilde verilecek dersler ana meslek derslerinden seçilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulama dersleri, seminerler

ile atölye, laboratuvar, klinik, arazi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.
(2) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili alt birim kurulunun

önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak akademik takvimde belirtilen süreler içinde
Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, kuramsal ve uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde tutularak, AKTS'ye uygun olarak belirlenir.

(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-
çevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört
yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık
programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır.
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(5) Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı
ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Staj zorunluluğu olan prog-
ramlarda stajla ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajlar
ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Ancak ilgili ku-
rullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteli-
ğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya
onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Her yarıyılda açılacak derslerin ve öğretim elemanlarının listesi ilgili akademik bi-
rimler tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen süreler içinde
ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir. Ders programları eğitim-öğretim yılı baş-
lamadan en geç akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili alt birim tarafından öğrenci-
lere duyurulur. Açılacak derslerin düzenlenmesi ve öğretim elemanlarının tanımlanması
ÖİBS'de yapılır. Ders programı veya öğretim elemanı değişikliği bu Yönetmeliğe göre yapılır.

(7) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato
tarafından belirlenir.

Yan dal ve çift anadal programları
MADDE 10 – (1) Yan dal ve/veya çift anadal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili

alt birimin isteği, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve
bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Öğretmenlik eğitimi verilen birimler için, Senato kararı Yük-
seköğretim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı
ile kendi lisans programına ek olarak bir yan dal veya bir çift anadal programına kayıt olmasına
izin verilebilir.

(3) Yan dal veya çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere;
a) Yan dal için diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası,
b) Çift anadal için ikinci bir lisans diploması, 
verilir.
(4) Yan dal ve çift anadal programına dair diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.
Ulusal/uluslararası ortak ön lisans/lisans programı
MADDE 11 – (1) Üniversite ile yükseköğretim kurumları arasında ulusal/uluslararası

ortak ön lisans/lisans programları açılabilir.
(2) Açılacak olan ortak ön lisans/lisans programları ilgili mevzuat kapsamında Senato

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
Değişim programları
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, resmi sağlık kurumlarından alına-

cak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle veya Senato tarafından belir-
lenen nedenlerle ön lisans programları için toplamda en fazla iki yarıyıl, lisans programları
için toplamda en fazla dört yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ikişer yarıyıllık süreler ile ders alabilir. Söz konusu
nedenlerin devamı halinde verilen süre en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) Özel öğrencilikte geçirilen süreler normal ve azami öğretim süresine dahildir.
(3) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede özel öğ-

renci olarak ders almak isteyen öğrenciler, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu
raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine veya Senato tarafından belirlenen nedenlere dayalı
olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede ders alabilirler.
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Misafir öğrenciler
MADDE 14 – (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Üniversitede açılan

dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Üniversite Yönetim Ku-
rulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili alt birim kurulu kararı ve ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt
oldukları dersler için belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu
öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge
verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre varsa kredi başına
belirlenen katkı payını öderler.

(3) Bir ders kredisi için katkı payı, Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarın yarısının il-
gili yarıyıldaki toplam ders kredisine bölünmesiyle belirlenir.

Yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tara-

fından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 16 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları, il-

gili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim ku-
rulunca yapılır.

Bölümler/programlar arası geçiş
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
(2) Öğrenciler, kendi alt birimlerinden başka bir alt birime geçiş yapabilirler. Bu geçiş-

ler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı bir kontenjan belirlenerek yapılır.
Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 18 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, ilgili mevzuat hü-
kümleri esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt koşulları
MADDE 19 – (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,
b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların lise diploma denkliği, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca onaylanmış olmak,
c) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yerleştirmeler sonucunda o öğretim yılında

Birimlere kayıt hakkı kazanmış olmak,
ç) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o

öğretim yılı için belirlediği ve Senato tarafından onaylanan geçerli puan ve koşullara sahip ol-
mak.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran öğrencilerin kayıtları Se-
nato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Kayıt işlemleri
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt

için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler her akademik yıl-
başında ÖİDB tarafından belirlenerek ilan edilir.

Geçersiz kayıtlar
MADDE 21 – (1) Kayıt için sahte ve ya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir.
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Kimlik kartı
MADDE 22 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı bir kimlik

kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin, ulusal/yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermek

suretiyle ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, kimlik kartı kullanılamayacak kadar
yıpranan öğrencinin ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine yeni kimlik kartı
verilir. Kayıp veya yenileme durumunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kart
bedelinin öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Katkı payı
MADDE 23 – (1) Katkı payı 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

göre alınır.
(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını

ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders
kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın akademik takviminde belirtilen sürelerde

ders ön kayıtlarını yapar ve belirtilen tarihlerde 2547 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş
ise katkı payını yatırır. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya
2547 sayılı Kanun kapsamında öngörüldüğü halde katkı payını yatırmayan öğrencinin ders
kaydı onaylanmaz.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 39
uncu madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını
ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için
mezun olamayan öğrenci katkı payı ödemez.

(3) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak
noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme iş-
lemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken aşağıdaki öncelik
sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler.
b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler. 
ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler.
(5) Öğrenciler alacakları ve devam zorunluluğu olan derslerden, ders programında ça-

kışma olması halinde önce zorunlu derslerini sonra seçmeli derslerini dördüncü fıkrada belir-
tilen sıralamaya göre seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu öncelik sıralamasından
dolayı çakışan diğer dersleri alamaz.

(6) Farklı üniversitelerden ders almış ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
birimine notlarını teslim etmemiş öğrencilerin almış olduğu dersler ve notları dikkate alınmaz.

(7) Danışman tarafından eğitim öğretim döneminin ilk işgünü danışmanlığını yaptığı
öğrencilerin aldığı dersler ile ilgili bilgileri içeren Toplu Ders Kayıt Formunu ÖİBS’den alarak
Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ilgili alt birim başkanlığına gönderir.

(8) Akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi içerisinde ders kaydı yapmayan
öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi boyunca mazeretli olduklarını
belgelemeleri halinde ilgili birim kurul kararı ile akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
süresi içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.
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Kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini ma-

zereti nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bu-
lunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı
tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.

(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde buluna-
bilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip kayıt yapan öğrencilere,
Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi ikinci fıkrada tanımlanan
süreye dahil değildir.

Danışmanlık
MADDE 26 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, alt birim baş-

kanlığı tarafından, alt birim öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.
Derslerin kredi değeri
MADDE 27 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saat-

lerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haf-
talık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait
toplam AKTS kredi değeri 30’dur.

(3) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.
(4) Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulusal kredi değeri

bir üst rakama yuvarlanır.
Ders açma esasları
MADDE 28 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, her yarıyıl hangi

derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, alt birim kurulundan gelen
öneriler göz önüne alınarak birim yönetim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının beş kişiden az olması halinde alt birim

kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği
veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen ders kayıt süre-
sinin son haftası içerisinde açılmayan derse kaydı iptal edilen öğrencilerin, açık bulunan seçmeli
derslere kayıtları, alt birim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları
zorunlu hallerde Rektörlük oluru ile akademik takvimde belirtilen tarihler içinde değiştirilebilir.
Ancak eğitim-öğretim dönemi başlamış ise derse kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yazılı talebi
halinde haftalık ders programlarında değişiklik talebi yapılabilir.

Ders alma ve bırakma koşulları
MADDE 29 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki sorumlu olduğu bütün

dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık ders yükü 40 ders saatinden çok ola-

maz.
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(4)  Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen haftalık ders saati sı-
nırı koşulunu aşmamak üzere üst yarıyıllardan da ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt yarı-
yıllardan başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı
not ortalaması 65,00 - 74,99 arasında ise en fazla dört, 75,00 - 84,99 arasında ise en fazla beş,
85,00 ve üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim prog-
ramındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başarmak zorundadır-
lar. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, bulunduğu programdan çı-
karıldığında, yerine alt birim kurullarınca uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar. Mezun
olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu
programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders
alabilir.

Derslere devam
MADDE 30 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik ça-
lışmalara katılmak zorundadır.

(2)  Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere
DZ notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı
yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin
durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim
döneminin son işgünü ilan edilir.

(3) Türkiye’yi temsilen uluslararası veya Üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası
bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı
süresince ilgili birim yönetim kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süresinin
hesabında dikkate alınmaz.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden alt birim kurul kararı ile eşdeğer

kabul edilmesi halinde ders alabilir. Bu derslerden alınan notlar, dersin açılacağı bir sonraki
yarıyılın akademik takviminde belirtilen ders kayıt günleri başına kadar alt birim kurul kararı
ile öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları ilgili üniversitenin not döküm belge-
sinde varsa 100’lük not olarak, yoksa Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına
göre elde edilen 100’lük not dikkate alınır.

Muafiyet
MADDE 32 – (1) Birime kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğ-

retim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir.
Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-
öğretim yarıyılı derslerinin başlayacağı tarihten yedi işgünü öncesine kadar muafiyet isteğini
içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile alt birime başvurur. Bu ta-
rihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili alt birim kurulunca,
öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş işgünü
içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersi ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürü-
tülen temel bilişim derslerinden her eğitim-öğretim yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır.
Bu sınavda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.
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(3) Lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir
yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin
muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %55 veya daha
fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin,
birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve ikinci sınıfta okutulan toplam
kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. On yarıyıl eğitim-öğretim
veren programların dördüncü sınıfına intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta
okutulan toplam kredinin %85 veya daha fazlası, ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70
veya daha fazlası ve üçüncü sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik
dersten muaf olması gerekir. Lisans programlarının son sınıflarına intibak yapılamaz.

(4) Ön lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir
yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin
muaf olduğu toplam kredi; birinci ve ikinci yarıyılda okutulan derslerin toplam kredisinin %40
veya daha fazlası ise üçüncü yarıyıla intibakı yapılır. Ön lisans programlarının son yarıyılına
intibak yapılamaz.

(5) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara
göre ilgili alt birimin Kurulunca kararlaştırılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre,
normal ve azami öğretim süre hesabında dikkate alınır. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle
varsa alt yarıyıllardaki muaf tutulmadıkları derslerini alırlar.

(6) Muafiyet işlemleri yapılan öğrenci alt birim kurulunun kararından sonraki beş iş-
günü içerisinde ders ön kaydını yapar.

Staj
MADDE 33 – (1) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğren-

cilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi
amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun
oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esaslar; birim yönetim kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 34 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, üç ders sı-

navı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı olup bu sınavlar ilgili mevzuat ile belir-
lenen şekillerde yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygu-
lamalı ve/veya elektronik olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun
önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Alt Birim tara-
fından belirlenir ve ilgili sınavdan en az yirmi gün önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen
gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bu-
lundurmak zorundadırlar. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla
verilen derslerde yapılacak sınavlar ilgili mevzuat ve Senato kararları uyarınca elektronik veya
merkezi olarak yapılabilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınav sayısı

ilgili kurul kararı ile belirlenir.
b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav ya-

pılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine
kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde
yapılabilir.
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ç) Ara sınavların toplam ağırlığı en az %40 en fazla %60 olabilir. Uzaktan öğretim ile
verilen derslerde bu ağırlık Senato tarafından belirlenir.

(3)  Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul ta-
rafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az %70’ine devam etmek,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak,
gerekir. Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak de-

ğerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.
(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden 59,99
ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dersin yarıyıl sonu sı-
navları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir.

b) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
(5) Aşağıdaki şartların tamamını sağlayan öğrencilere üç ders sınav hakkı verilir:
a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan

dersler dahil, kayıtlı olduğu programın tüm derslerinde devam şartını sağlamış olmak,
b) Toplamda en fazla üç dersten başarısız olmak,
c) Staj ve benzeri uygulamalar dahil, ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine

getirmiş olmak.
(6) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır.
(7) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler söz konusu

derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olmaları, devam şartı aranmaksızın yarıyıl
içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız ol-
maları durumunda, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilirler.

(8) Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra beş işgünü içinde ilgili alt birim başkanlığına yazılı olarak başvurur. Öğrencinin
durumu beş işgünü içinde incelenerek, öğrencinin sınava girme şartlarını sağlaması halinde
öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı tarih alt birim ku-
rulu kararı ile bildirilir.

(9) Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not
ortalamasını sağlamak zorundadır.

(10) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a)  Ara sınav için mazeret kabul edilir; ancak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için

mazeret kabul edilmez. Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına
girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

b) Üç ders ve azami eğitim-öğretim süresi sonunda yapılan sınavlar gibi ek sınavlar
için mazeret kabul edilmez.

c) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğ-
renci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav-
larının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

d) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde alt

birim başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.
(11) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından
yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açı-
lır.
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(12) Ayrıca ilgili mevzuatta öğrencilere tanınan diğer sınav hakları ilgili mevzuat hü-
kümlerince uygulanır.

(13) Gerekli durumlarda ilgili birim yönetim kurulu önerisi ve Rektör onayı ile hafta
içi mesai saati bitiminden sonra ve/veya ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar
günleri de sınav yapılabilir.

(14) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çe-
kilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çe-
kilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır notu almış sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(15) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son
ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sına-
vından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili alt birim baş-
kanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir.

(16) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl kaydını yenilemiş, o derse
kayıt yaptırmış ve derse devam koşulunu sağlamış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırma-
dığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına girmesi durumunda aldığı not ilan
edilmiş olsa da iptal edilir.

(17) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya
öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyar-
lanması 32 nci maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 35 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren üç işgünü için-

de bağlı olduğu alt birim başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden ince-
lenmesini isteyebilir. Alt birim başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi
için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ
eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğ-
retim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik
bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştır-
malı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili birim yönetim kurulu ka-
rarı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili kurul kararı, ilgili alt birim başkanlığına ve ÖİDB'ye
bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili alt birim başkanına
başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili alt birim başkanlığınca değerlendirilir.
Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili birim yönetim kurulunda görüşülüp karara
bağlanır. Kurul kararı ilgili alt birime ve ÖİDB'ye bildirilir.

Ders başarı notu
MADDE 36 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam

puan üzerinden başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme
sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik
başarı durumunu gösterir. Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağır-
lıkları ilgili alt birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim
elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim yönetim kurulu
önerisiyle Senatoda karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğ-
renci bilgi sisteminde ilan edilir.
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(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) SG (Sınava Girmedi): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek,

yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere
verilir. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan
öğrenciye verilen nottur. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 50,00'dan az puan alan veya yarıyıl
başarı puanı 50,00'dan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değerlendirilir.

ç) BL (Başarılı): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl
başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.
f) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin

sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir, ortalamaya girmez
ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

g) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-
malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında
devam koşulu aranır.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 37 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel
akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin
bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan
toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri
toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından
belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları
ortalamaya dahil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.
Ders tekrarı
MADDE 38 – (1) Bir öğrenci öncelikle BZ ve/veya UZ ve/veya DZ notu aldığı

dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
(2) Öğrenci, daha önce başarılı olarak tamamladığı ders/derslerini tekrar alarak notlarını

yükseltebilir. Bu takdirde alınan en son sınav notları yarıyıl başarı notu hesabında dikkate alı-
nır.
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Genel akademik başarı not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 39 – (1) Genel akademik başarı not ortalamasını yükseltmek isteyen öğren-

ciler, daha önce aldıkları, muaf veya başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği ilgili yarı-
yılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin
tekrarında, devam şartı aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak tüm sınavlarına ve başarı
notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrenci ilgili derse tekrar
kayıt yaptırdıktan sonra bu dersi bırakamaz ve önceki sınav notları otomatik olarak sıfırlanır.
Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başarı not ortalaması hesabında dikkate
alınır.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 40 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu 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; bir ders-
ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız ol-
dukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli
bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalama-
sını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not
ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı
aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-
meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız
hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını öde-
meye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri
için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine ve birinci sınıfta en fazla bir ders-
ten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları
üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl
içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin her eği-
tim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm
dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sı-
navlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Mezuniyet
MADDE 41 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen AKTS kredisi ye-
terliliğini en üst düzeyde sağlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel
akademik başarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak ka-
zanır.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süresinin
dolmasından önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğreni-
mini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belir-
tilen tarihler arasında yarıyıl sonu sınav haftasının son günü veya bütünleme sınav haftasının
son günü veya stajın son günü veya üç ders sınavının son günü veya ek ders sınavlarının son
günüdür.
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(4) Bir öğrencinin mezuniyeti alt birim kurulu kararı ile belirlenir.
Yarıyıl onur öğrencileri
MADDE 42 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders

yükünü alarak   başarıyla   tamamlayan,   diğer   yarıyıllardan   başarısız   dersi   olmayan,   di-
siplin cezası bulunmayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan
öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sa-
yılır.

Diploma onur öğrencileri
MADDE 43 – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamam-

layan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 ara-
sında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi
MADDE 44 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato

tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı ile ilgili tüm

yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri zorunludur.
Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

Diplomalar
MADDE 45 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl süreli eğitim-

öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-
öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulun lisans ve çift anadal programları için lisans diploma-
larıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-
cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili
programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayanlara verilen ön lisans diploması
MADDE 46 – (1) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan Birim programlarının

ilk dört yarıyılındaki bütün derslerden başarılı ve genel akademik başarı not ortalaması en az
60,00 olan; ancak, öğrenim gördükleri programları tamamlamayan/tamamlayamayan öğrenci-
lere talepleri üzerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Diplomanın kaybı halinde verilecek belge
MADDE 47 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde ulusal bir gaze-

teye kayıp ilanı verme koşuluyla, ilgili yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.
Adres bildirme
MADDE 48 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılmak veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Bildirim adresi öğrencilerin Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerdir. Ad-

resleri değiştiği halde ÖİBS'de güncellemeyen veya beyanlarında yanlış ya da eksik bilgi bu-
lunan öğrencilerin kayıt olurken bildirdikleri adrese bildirimin yapılması halinde, kendilerine
bildirim yapılmış sayılır.
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Engelli öğrenciler
MADDE 49 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyorsa, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğren-
cinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi de-
ğiştirilip engelli öğrenciye uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar,
büyüteç gibi ek gereçler; okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

İlişik kesme
MADDE 50 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma
cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi

ve raporunun ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması,
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamamış olması,
d) İlgili birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı

payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,
e) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması,
veya yeterli diğer şartları sağlamaması durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
Belgelerin saklanması
MADDE 51 – (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak

üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili alt birim başkanlığında beş yıl süre
ile saklanır.

(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri alt birim başkanlıkları tarafından iki yıl süre
ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili birim tarafından bir tutanakla imha edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversitede kaydı olan öğren-

ciler yönünden bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında bu ta-
rihten önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin in-
tibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı  maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi olan ön lisans programla-

rında ikinci sınıf sonuna kadar, lisans bölümlerinde dördüncü sınıf sonuna kadar her eğitim-

öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde aldığı ders sayısına bakıl-

maksızın yıllık öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi ve azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler

de her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde AKTS ders

kredileri göz önünde bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını

yenilemek zorundadır. 

(3) Her yıl mali kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen süre içerisinde

yaptırmayan öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen gecikme faizi uygulanır. 

(4) Belirlenen süre içerisinde haklı ve geçerli neden olmadan kayıt yenilemeyen öğ-

renciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere ve sınavlara giremez. Bu süre öğrenim

süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencinin kimlik kartı ve indirimli seyahat kartı onay-

lanmaz.

(5) Yıllık öğrenim ücreti isteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe

bağlı yaz öğretiminde alınan dersler ayrıca öğrenim ücretine tabidir. Yaz öğretiminde alınan

dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti ödenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2012 28508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/10/2017 30204
2- 8/11/2017 30234
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9536 

—— • —— 

Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9537 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DOZER KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik 

Daire Başkanlığından:  
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9966/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Aliağa Belediye Başkanlığından: 
1) Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye 

hissesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif 
Usulü” ihale suretiyle 04.12.2018 Salı günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan 
Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır. 

 
 

Sıra 
No Mahalle 

Parsel 
No: Fiili Durumu 

Belediye hissesi 
(m2) 

Tahmini 
Bedel (TL.) 

Geçici Teminat 
(TL.) 

İhale 
Saati 

1 Çaltılıdere 1035 
Taşınmazda 1 

Adet Kira 
sözleşmesi vardır 

216.147,18 7.132.856,94 213.985,70 14:00 

 
Not: 1. sırada bulunan 1035 numaralı parsel; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının ( r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır. 
2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler 
a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah 

sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek 
zorundadır. 

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır. 
A- Gerçek kişiler 
1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3 - Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza 

beyannamesi, 
4 - İkametgah senedi, 
5 - Tebligat için adres beyanı, 
6 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
7 - Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
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8 - Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 
9 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 
10 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği. 
B- Tüzel kişiler 
1 - Noter tasdikli imza sirküleri, 
2 - Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı, 
3 - Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı 

vekaletname, vekile ait imza beyannamesi, 
4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
5 - Tebligat için adres beyanı, 
6 - Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
7 - Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 
8 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 
9 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği. 
3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında 

tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve 
kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar. 

4) İstekliler tekliflerini 03.12.2018 tarih ve saat 17:30’ a kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği 
gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla 
gönderebilir. 

5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil 
edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir. 

6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur. 
7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz 

görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye 
katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur. 

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur. 9876/1-1 

—— • —— 
BRÜLÖR SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 

1 adet Brülör satın alınması işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2018/582396 
1 - İdarenin 
A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor  İşletme Müdürlüğü Osmanca Mahallesi Bor 
Caddesi No.34 Bigadiç/BALIKESİR 

B) Telefon ve Faks Numarası : 0 266 633 72 21 - 22/633 72 23 
C) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin 
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet 
Brülör satın alınması işi. 
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B) Teslim Yeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 
Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR 

3 - İhalenin 
A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 
BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 06/12/2018 Perşembe Günü Saat:14.00  
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesini de bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL’lik bedelle satın 

alınabilir. (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 60,00 TL.) 
İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  
Osmanca Mah. Bor Cad. No.34 Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 266 633 72 21 - 22) 
6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/12/2018 Perşembe Günü Saat:14.00’e kadar 

İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine 
verilmiş olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme 
Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 9932/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Santrifüj pompa 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/587965 
Dosya No : 1821547 
1 - İdarenin 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi :  
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Santrifüj pompa (5 kalem) 
b) Teslim Yeri : TTK ilgili müessese ambarları/ZONGULDAK 
c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  
b) Tarihi ve Saati : 28.11.2018 Çarşamba günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Pompalara ait performans eğrileri 
4.2.2. Teknik şartname eki soru formu cevapları 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.11.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9939/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji 

Anabilim Dalında görevli Arş. Gör. Dr. Çağrı Yurtsever hakkında 10.05.2017 - 29.05.2017 

tarihleri arasında toplam yirmi gün mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz 

olarak bir yılda toplanı 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, 

Üniversitesince yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile 

cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 29.11.2018 tarihli toplantısında 

görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen "Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir" hükmüne göre savunma hakkını kullanıp 

kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Arş. Gör. Dr. Çağrı Yurtsever'in tebligata elverişli 

adresi tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin, varsa tanıklarının 29.11.2018 tarihinde saat 12.30'da Kurulumuz 

binasında bulundurulmalarının tarafından sağlanması gerektiği, 27.11.2018 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 29.11.2018 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 23.11.2018 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 9934/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. M35-b no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 08.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 9935/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A. O.’nun İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/K/F20-d3, d4 no’lu petrol arama ruhsat sahasına 629 hektarlık sahanın ilavesi için 

10.10.2018 ve 19.10.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 9936/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9958/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9959/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9976/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9977/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir ili, Seyitgazi ve Han ilçeleri, Frig Vadisi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

24.09.2018 tarihli ve 166312 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve 
“Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik"in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 
ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet 
sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 
tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 

 
 9877/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ankara Üni. Tandoğan Kampüsü Doğal Sit Alanı Bakanlık 

Makamının 18.10.2018 tarihli ve 187200 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 
 

 
 9878/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar ili, İhsaniye, İscehisar, Bolvadin ve Bayat ilçeleri Frig Vadisi Doğal Sit 

Alanı, Bakanlık Makamının 24.09.2018 tarihli ve 166299 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli 

Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak 

tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik"in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 
 

 
 9879/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9808/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI  KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :  23.10.2018- 258  Toplantı Yeri: ANKARA 
Karar Tarihi    ve  No :  23.10.2018-3464 
Çorum İli, Merkez İlçesi, Sazak Köyü, Ötegeçit Mevkiinde tespiti yapılan  Sazak 

Kalesinin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine ilişkin; Çorum Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 17.04.2018 tarihli ve E.335280 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum 
Müzesi Müdürlüğünün 16.04.2018  tarihli uzman raporu ve ekleri, tescil önerisinin Ankara II 
Numaralı Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 
ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 
maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 
hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğünün  
07.06.2018  tarih ve E.496174 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüşü 
yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca 
hazırlanan 16.10.2018 tarih ve 489952 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli,Merkez İlçesi, Sazak Köyü, Ötegeçit Mevkiinde bulunan, karar eki 1/25000 
ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen  Sazak Kalesinin I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000’lik haritasının, kadastral paftasının ve tescil fişinin 
onaylanmasına, Kale alanında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararının 1. Maddesindeki  hususların koruma ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine, alanda yapılmış olan kaçak kazıyı yapan ve yaptıranlar hakkında 
suç duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili adli kurumların görüşü alındıktan 
sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, ilgili yerel idarelerce güvenlik 
önlemlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No: 25.10.2018- 247        Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No   : 25.10.2018- 4002     ŞANLIURFA 
Mardin ili, Midyat ilçesi, Çayırlı Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen izinsiz 

kazıya ilişkin, Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.07.2018 
tarih ve E.573757 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 25.06.2018 tarihli dilekçe, alanın tescil 
edilmesine yönelik Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.10.2018 tarihli raporu,  konunun 
dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Mardin ili, Midyat ilçesi, Çayırlı Mahallesi,  sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti maliye 
hazinesine ait tapu kaydında Bermale Mevkii olarak geçen yerleşimde kaçak kazı unsuruna 
rastlanılmadığına, alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 
ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritasında sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa 
kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda: 

Çayırlı Bermale Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 
Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No: 26.10.2018-248 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No: 26.10.2018-4031 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karadibek Mahallesi, 120 ada 1 nolu parsel sınırları içerisinde 

bulunan ve kaya mezarlarının yer aldığı Karadibek Nekropol Alanı’nın tescil edilmesine yönelik, 
Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.06.2018 tarih ve 484820 sayılı yazısı ve ekinde 
yer alanŞanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 23.10.2018tarihli raporu,  konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, 
tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karadibek Mahallesi, 120 ada 1 nolu parselsınırları içerisinde 
bulunan ve kaya mezarlarının yer aldığıKaradibek Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı Yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/2000 
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Karadibek Nekropol Alanı’nınI. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 
Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.  
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlere devam edilebilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.
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