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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesinde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı (EADB): Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin
anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

c) Enstitü: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ç) Enstitü kurulu: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurullarını,
d) Enstitü müdürü: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü müdürlerini,
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e) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Altınbaş Üniversitesince yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavını,

f) Mütevelli Heyet: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü yönetim kurulla-

rını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile
yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında
geçiş yapılması ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programları ile ilgili ayrıntılı hususlar Altınbaş Üniversitesi Uzaktan
Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarda yer alır. Programların yürütülmesine dair hususlar Senato
tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına sahip olmaları
gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

(4) İngilizce tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, programın gerçek-
leştirileceği eğitim dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.
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(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 eği-

tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-

kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en

geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak

zorundadır.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(5) İngilizce tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, programın gerçek-

leştirileceği eğitim dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-

rilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşul-

larını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız

olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için kendi Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

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

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

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-

sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-

nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-

seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının
gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, kredili derslerini minimum 3.00-4.00
arasındaki genel not ortalaması ile tamamlamış 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 enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

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

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

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip bir öğ-
retim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini minimum 2.50-4.00 arasındaki genel not ortalaması

ile tamamlayan ve dönem projesini başarıyla bitiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitüce tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programına ilişkin genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato
kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı
aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
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(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-
rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-
ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-
meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci
kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES
puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato
tarafından belirlenir. Enstitü yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir.

Süre
MADDE 17 – (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 Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini minimum 3.00-4.00 arasındaki genel not ortalaması ile bitiren,
yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci
fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı
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olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki
öğrenciler için verilecek ilave süre enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içeri-
sinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca
belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp fakülteleri
anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başa-
rıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-
dır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-
netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atan-
ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-
rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
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ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca karar
verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci mad-
denin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Doktora diploması alabilmek için gerekli diğer koşullar Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato
tarafından belirlenir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tara-
fından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

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

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

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

için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans

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

için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans

derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle

başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-

nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart

sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari

puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından

karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her

bir üniversitenin Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakül-

teleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra

hükümleri uygulanır.
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Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durum-
daki öğrenciler için verilecek ilave süre enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre
içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık ya-
pacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin
birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve baş-
lığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğren-
cinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta ye-
terlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ola-
bilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
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Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

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

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

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

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak

üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.

Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

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

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

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

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

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

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

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

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-

cinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik ça-

lışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına

göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından

imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-

tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-

lir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilere, aldıkları
ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede
ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın
öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirerek lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-
lemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini ge-
çemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kabul
koşulları süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB'nin önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin
hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kuru-
mundan yatay geçiş yapan öğrencinin Üniversite tarafından duyurulan başvuru şartlarını sağ-
lamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu ve Üniversite dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler
için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci
yüksek lisans programına geçebilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile programa intibakı yapılır.
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Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü

programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer

ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaş-

tırılan asgari koşullara uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yö-

netim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-

dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordi-

natörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-

bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(7) Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları Senato tarafından

belirlenir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğretim Ku-

rulu tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(9) Lisansüstü programlarında bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

(10) Uzaktan Eğitim (UZEM) programlarında mazeret sınavı uygulaması yoktur.
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Derslere devam
MADDE 35 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
Notlar
MADDE 36 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
F 0,00
(2) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.
(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) Eksik (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.
Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
teslimi tarihinden itibaren otuz gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri
hallerde öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uzatıla-
bilir.

b) Yeterli (S) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

c) Yetersiz (U) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğ-
rencilere verilir.

ç) Gelişmekte olan (P) notu; proje veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan
öğrencilere verilir.

d) Muaf (EX) notu; öğrencinin enstitü yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için
verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de
ilgili derslerden EX notu verilebilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gös-
terilir.

e) Çekilmiş (W) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-
rencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin
izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekil-
melerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına
katılmayan derslerden çekilemez.

2) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere program boyunca en çok iki
ve lisans eğitiminden doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok dört dersten da-
nışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

f) Not ortalamasına katılmayan (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya prog-
ramların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir.
Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde
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gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders
saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanamaz. NI statüsünde alınan
derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(4) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletildiği anda kesinleşir

ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanır.

(5) Notlarda maddi hata: Sınav notlarına itirazı olan öğrenci notlar ilan edildikten sonra

5 iş günü içerisinde ilgili akademik birime sınav/ödevin yeniden değerlendirilmesi için yazılı

olarak başvuru yapar. Öğrencinin talebi, ilgili EADB aracılığıyla dersin öğretim elemanına ile-

tilir. Sınavlardan sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların başvuru süresi bittikten sonra en

geç 7 iş günü içerisinde neticelendirilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri

ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not

ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı,

alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane

olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itiba-

ren EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu ders-

lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan

en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

İlişik kesme

MADDE 38 – (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin aşağıdaki durumlarda kayıtlı ol-

dukları programlardan ilişikleri kesilir:

a) Öğrenciler, bir dilekçe ile enstitüye başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir.

b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş

yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim harçları ve öğrenim ücretleri

iade edilmez.

Ders tekrarı

MADDE 39 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak, seçmeli

dersleri ise ya tekrarlamak ya da EADB tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorun-

dadır. Tekrarlanan dersin seçmeli ders olması durumunda önceden alınan ders, not çizelgesinde

yer almaz ve genel not ortalamasına dahil edilmez.  Öğrenciler, genel not ortalamalarını yük-

seltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EADB tarafından

eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Al-

tınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Altınbaş Üniversitesinden:
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin adı “Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin gö-
revleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin gö-
revlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Öğretim Elemanları: Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim üyelerini,
d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalış-
ma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim elemanları veya iş güvenliği uz-
manları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.
Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık,
uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Ku-
rulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2014 29059
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larından 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 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri gibi akademik faaliyetlere ilişkin ta-
rihlerin belirtildiği takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat

dalını,
d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin yürütülme-

sinden enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat

dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat
dallarından, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyele-
rinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/Sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim programı bu-
lunan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilim/Sanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hü-
kümlerine uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu
olan bilim/sanat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

h) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK): İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev
yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan projeyi,

i) Enstitü: Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-
titüleri,
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j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile ens-
titüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

k) Enstitü Müdürü: İlgili enstitünün müdürünü,
l) Enstitü Müdürlüğü: İlgili enstitü müdürlüğünü,
m) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ile müdürün önereceği enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat
dalı öğretim üyesi olan altı öğretim üyesi arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) Eşdeğer lisansüstü programı: Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararı ile eşdeğer ola-
rak kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarını,

o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği
gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan, Üniversite ya da başka bir yükseköğretim kurumundan en az doktora derecesine sahip
kişileri,

ö) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sa-
natta yeterlik eğitimini,

s) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan öğrenciyi,
ş) Özel konular: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğ-

rencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu tezli yüksek lisans programlarındaki
teorik dersi,

t) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
u) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,
ü) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin hazırlaya-

bilecekleri ya da yapabilecekleri tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları,
v) Sanatta Yeterlik Programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programını,

y) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü öğrencilerinin ders dö-
neminde enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından
onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlen-
dirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

z) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
aa) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına

yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
bb) Tez çalışması: Öğrencilerin hazırladıkları tezle ilgili bilimsel çalışmayı hazırlama

sürecini,
cc) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üze-
re en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) Tez Yazım Kılavuzu (TYK): Tez hazırlanırken uyulması gereken kuralları, sunuluşu
ve çoğaltılmasını açıklayan, Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onay-
lanan Tez Yazım Kılavuzunu,

dd) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve dene-
yimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu doktora/sanatta yeterlik
programlarındaki teorik dersi,
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ee) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,
ff) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri

hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri için her
akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise bir ya-
rıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

gg) Yeterlik Sınavı: Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-
limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı,

Açılma Ölçütleri ve Yürütülmesi

Programların kapsamı ve açılma ölçütleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olan kişilerin, tezli yüksek lisans için azami altı yarıyıl ve tezsiz yüksek
lisans için azami üç yarıyıl süre ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştir-
dikleri programdır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine
yapacakları azami on iki yarıyıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on dört yarıyıl
süreli programdır. Bu programlar, ikinci öğretim programı olarak yürütülemez.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte, konservatuvar ve yüksekokul bö-
lümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, anabilim/anasanat dalları
ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde
bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü
eğitim-öğretim programı da açılabilir.

Programların yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü

programları esas alınarak yürütülür.
(2) Enstitülerde, Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayı ile diğer yükseköğretim veya

araştırma kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar

anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir. Son başvuru ve sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu  kararı ile belirlenerek, ilân edil-
mek üzere her yarıyıl öncesinde Rektörlüğe bildirilir.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda

belirtilen başvuru süresi içinde, istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.
(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sa-

natta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.
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b) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-
sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencilerine eksikliklerini gi-
dermek amacıyla anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu tür
başvurular anabilim/anasanat dalları tarafından önerilen özel şartların bulunması halinde Enstitü
Kurulunda karara bağlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilan edilen puan tü-
ründen, ALES’ten en az 60 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. An-
cak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalla-
rına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programlarına;
1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan

edilen puan türünden ALES’ten en az 65 puan alanlar veya bu puan türlerinde ALES taban
puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan
alanlar ve tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan
türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezu-
niyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık ve
veteriner fakültelerinin hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya
yüksek lisans diplomasına sahip adaylar

başvurabilir.
4) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fa-

külteleri mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik
tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp pua-
nının en az 50 veya ALES sayısal puanının en az 65 veya bu puan türünde ALES taban puanına
karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olması
gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES sayısal puan türünden en az 65 veya bu
puan türünde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sı-
navlardan eşdeğer puan almış olması gerekir.

d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların
ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, lisans
derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının
100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

e) ALES puanının geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK’ün belirlediği süre esas
alınır.

f) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği ka-
bul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

g) Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek li-
sans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mü-
lakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
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ğ) Sanatta yeterlik programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yük-
sek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES
ve mülakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sa-
natlar fakülteleriyle konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından
mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması,
mülakat/yetenek sınavı sonuçları esas alınarak öğrenci kabul edilir.

h) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve
mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sa-
natlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim dallarına lisans mezuniyet not ortalaması ve mü-
lakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

ı) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

i) Anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü Enstitü Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

j) Uluslararası geçerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş sınavlarda ba-
şarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.

k) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

l) Tezsiz yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması
durumunda programın açılıp açılmamasına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

m) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sis-
tem karşılıkları için Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) Her öğrencinin bilimsel hazırlık programında alması gereken zorunlu dersler anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.
b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans prog-

ramına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına ka-
yıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde
yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sa-
yılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar
ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise bu Yönetmelikte yer alan
hükümlere göre yürütülür.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından,

yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, bilimsel hazırlık veya yabancı
dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin enstitünün
eşdeğer lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilebilir.
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(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:
a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek ilân edilir.
b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabilim

dalı kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunluğuna
karar verilir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisansta her bir ders başarı no-
tunun en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlik için ise en az 80 (BB) olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi
derslerin alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu
derslerden saydırılacak olanlar; önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu
ve yatay geçiş kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en
küçük karşılıkları alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ise anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

e) En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla ye-
dinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve
en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri;
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciye Üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek
süre ile öğrencinin değişik kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı li-
sansüstü öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.
g) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların,

öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
esas alınarak sıralama yapılır.

ğ) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi
iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme tarihine kadar
enstitüye müracaat ederler. Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde
en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin
gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere bu Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde en fazla üç ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde
iken alınan notların, muafiyet ya da AKTS aktarımına, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile karar verilir.
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(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup ödenecek ücret her yıl Üniversite
tarafından belirlenir.

(6) Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik
statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde mülakat ve değerlendirme

jürilerinin belirlenmesi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Programlara yapılan başvuruların değerlendirmesini yapmak, her akademik yarıyıl

öncesi ilgili programlara başvuran adaylar arasındaki sıralamayı belirlemek, mülakat/yetenek
sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınav jürisi belirlenir. Sınav jürisi ilgili anabilim/anasanat
dalından üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması
durumunda yakın anabilim/anasanat dallarından veya farklı yükseköğretim kurumlarından da
öğretim üyeleri seçilebilir.

b) Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen
tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin jüri üyeleri tarafından
imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş
günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Mülakat, yetenek ve giriş başarı puanının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için

öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın

ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır
ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında;
lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş
başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mü-
lakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayı-
labilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için adayın lisans
mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir.
Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sı-
navından aldığı puanın %50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesap-
lanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans giriş başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alı-
narak hesaplanır. Enstitü Yönetim Kurulu, lisans mezuniyet not ortalamasına göre adayların
sıralamasını yapar. Puan sıralamasında virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır. Sıralama
sonucunda son sıradaki adayların puanlarının eşit olması halinde kontenjan, ilgili adayları kap-
sayacak şekilde artırılır.

c) Doktora programlarında mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES veya TUS temel
puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile
başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama
yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES veya TUS temel
puanının %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile
başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek
puanının %20’si toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş
puanının 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.
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ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle baş-

vuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans me-
zuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday
ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES sözel puanı sonucunun %50’si, lisans derecesiyle başvuran
adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %20’sinin toplamı alı-
narak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden
75 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için lisans
derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar öğ-
renci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve
mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların ba-
şarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

d) Mülakat/yetenek sınavı yapılan programlarda baraj puanı 100 üzerinden en az 50
olup, daha düşük puan alan adaylar ile mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başarısız
sayılır.

e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen
kontenjanlar kadar asıl ve yedek adayı belirler, sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ke-
sinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken; öncelikle ALES puanı istenen prog-
ramlar için ALES puanı, yine puan eşitliği varsa lisans derecesi ile başvuranlar için lisans me-
zuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç ALES puanı
istenmeyen programlarda ise lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortala-
ması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas
alınarak sıralama yapılır yine puan eşitliği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas
alınarak sıralama yapılır.

f) Çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporuyla
belgelendiren engelli adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde kontenjan sayısının 3 katı
olarak belirlenen mülakat/yetenek sınavına girecek aday sayısına dahil edilmeden doğrudan
sınava girerler. Mülakat/yetenek sınavından en az 50 puan alan ve yüksek lisans ve doktora/sa-
natta yeterlik için asgari giriş başarı puanını sağlayan söz konusu engelli adaylar, ilanda engelli
adaylar için belirtilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt
MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ya-

pılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye
vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerin
asılları veya enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlem-
leri yapılmaz.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine
yedek listeden ilan edilen adayların kayıtları yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde
kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır.

(3) Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi iste-
ğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek
adaylar ekle-sil haftasında kayıt yaptırabilirler.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması duru-
munda öğrencinin lisansüstü programdan ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin,

her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü tarafından istenen kayıt yeni-
leme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, katkı
payı/öğrenim ücreti ödemiş olsa dahi o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/özel
konulardan/uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından

yabancı dilde açılması onaylanan programlarda öğretim, onaylanan dilde yapılır.
(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda, anabilim/anasanat dalı kurulunun

teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile dersler, yeterlik sınavı, tez izleme, tez yazımı ve
tez savunması yabancı dilde yapılabilir. Derslerin, yeterlik sınavının, tez izlemenin, tez yazı-
mının ve tez savunmasının yabancı dilde yapılabilmesi için öğretim üyelerinin ilgili mevzuat
hükümlerinde belirtilen şartlara sahip olması ve öğrencilerin Üniversitenin bu konuda belirle-
diği muafiyet koşullarını sağlaması gerekir.

İngilizce hazırlık programı
MADDE 17 – (1) Enstitüde aşağıdaki esaslar çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı

İngilizce hazırlık programı uygulanabilir:
a) Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere

hazırlık programında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğren-

cilere hazırlık programında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır.
(2) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü

eğitim sürelerine dâhil edilmez.
Danışman atama ve danışman değişikliği
MADDE 18 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her

öğrenci için anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifine istinaden, Üniversite kadrosunda görev
yapmakta olup doktorası veya doçentliği yürütülen programın alanında olan, program disip-
linler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim
üyelerini danışman olarak görevlendirir.

(2) Öğretim üyelerinin doktora programlarında danışmanlık yapabilmesi için bir yüksek
lisans tezini birinci danışmanı olarak başarı ile tamamlamış olması ve en az dört yarıyıl lisans
ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave
olarak doktora öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin Senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.

(3) Lisansüstü eğitim programlarında danışmanlar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi
ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli öğretim görevlisi de
danışman olarak atanabilir.

(4) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olur ve semi-
nerlerinin yürütülmesini sağlar. Tez aşamasında ise özel konular ve uzmanlık alan dersini yü-
rütür ve öğrencinin tez çalışmaları ile dönem projesinin yürütmesini sağlar. Sanatta yeterlik
için danışmanlar, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülme-
sinde görev yapar.
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(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafın-
dan onaylanır.

(6) Danışman değişikliği, danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman deği-
şikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Tez aşamasında yapılacak danışman değişikliğinde önceki
danışmanın bilimsel ve akademik haklarından feragat etmesi halinde aynı tez önerisi ile devam
edilebilir.

(7) Danışmanın, altı aydan uzun süre yurt dışında görevli, izinli veya sağlık raporunun
olması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir danışman teklif edilir ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(8) Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, yükseköğretim üst kurul-
larında görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Da-
nışmanın istifa etmesi ve Üniversite dışında başka bir kuruma altı aydan fazla süre ile görev-
lendirilmesi/kadrosuyla geçmesi durumlarında öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden
sona erer. Ancak öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde anabilim/anasanat dalı kuru-
lunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanlık görevi tezini bitirme aşamasın-
daki yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için süreç tamamlanıncaya kadar de-
vam eder.

(9) Herhangi bir sebep ile öğrencinin danışmansız kalması durumunda, anabilim/ana-
sanat dalı bir ay içerisinde yeni danışman önermek ile yükümlüdür.

(10) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, açılması onay-

lanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı ile kredi ve AKTS değerleri
anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ile Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla be-
lirlenir. Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin verileceği ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri
tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.

(2) Dersler, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders ver-
mekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyeleri ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim üyeleri veya
gerekli olduğu takdirde başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de dikkate alı-
nabilir.

(3) Öğretim üyeleri, enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden
sadece yüksek lisans programı olan, anabilim/anasanat dallarında en fazla iki dersi, hem yüksek
lisans hem doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci alanlarda ise en fazla üç dersi yürüte-
bilir. Sadece yüksek lisans programı olan anabilim/anasanat dalları için belirtilen ders sayılarına
tezsiz yüksek lisans programında verilen dersler dahil değildir. Bununla birlikte, öğretim üyeleri
belirtilen ders sayıları dışında disiplinlerarası programlarda en fazla iki ders verebilir. Hem
Türkçe hem de yabancı dilde eğitim verilen anabilim/anasanat dallarında belirtilen ders sayıları
sadece bir dilde yürütülen program için geçerlidir.

(4) Doktorası/sanatta yeterliği veya doçentliği yürütülen programın alanında veya prog-
ram disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla öğretim üyeleri tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ders verebilir. Doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarında ders vermek için öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl
boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.
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(5) Doktora programı bulunan anabilim dallarında zorunlu dersleri yürütecek öğretim
üyelerinin doktora/sanatta yeterlik programında ders verme koşulunu sağlaması gerekir.

Lisansüstü dersler
MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora programına
kayıt olanlar yüksek lisans programında alıp başarılı olmaları halinde ilgili içerikteki dersi tek-
rar almazlar.

(2) Lisansüstü öğrenciler, uzmanlık alan/özel konular dersi hariç, bir yarıyılda en az 30
AKTS kredilik ders almak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yöne-
tim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer
yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir.
Seçilen dersler için dersin alındığı yükseköğretim kurumundaki adı, yüzlük sistem notu ve
transfer kodu kullanılır. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşı-
lıkları alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ders alınan yükseköğretim kuru-
mundaki değeriyle kabul edilir. Bu işlemlerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu
dersler hariç olmak üzere dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak ayrılır. Tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler ortak yürütülür.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun

görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde ders ekleme ve/veya
çıkarma işlemi yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine

ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Özel konular ve uzmanlık alan dersi
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için

ayrı ayrı olmak üzere, birinci tez danışmanı tarafından yürütülmek şartıyla danışmanlık gör-
evinin sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde yüksek li-
sans programında özel konular, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise uzmanlık alan dersi
açılır.

(2) Özel konular dersi, tezli yüksek lisans programına kaydını yaptırmış ve danışmanı
atanmış öğrencinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez öneri formu ile birlikte verdiği tez
konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Uzmanlık alan dersi, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisinin Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(4) Yüksek lisans öğrencisi, danışman atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl
özel konular dersine, doktora öğrencisi ise yeterlik sınavında başarılı olduğu yarıyılı izleyen
yarıyıllarda uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışman öğretim üyesi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesinden sonra dersi alan öğrencinin durumunu, yarıyıl sonunda, başarılı veya başarısız
şeklinde değerlendirir.

Sınav evrakları ve teslimi
MADDE 24 – (1) Ara/genel/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin belgeler ve sınav ev-

rakları, ilan edilen sınav tarihleri bitiminden itibaren on beş gün içerisinde ilgili anabilim dalı
başkanlıkları tarafından bir üst yazı ve not çizelgeleri ile birlikte enstitüye teslim edilir. Teslim
edilen evraklar üç yıl süre ile saklanır.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, akade-

mik takvimde belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kal-
ması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden de-
ğerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/genel/bütünleme sı-
navları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalış-
malar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da yapılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı
ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sa-
yılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az
75 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 80 puan olması gerekir. Seminer, dönem
projesi, tez çalışması, özel konular ve uzmanlık alan dersinde ise başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde
bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli
veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Not Harf notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0,00
(5) Harfli sisteme göre düzenlenen belgede; NA derse devam ve/veya uygulama şartını

yerine getirmediğinden genel sınavlara/bütünleme sınavlarına girme hakkı olmadığı için ba-
şarısız, S kredisiz derslerden başarılı, U kredisiz derslerden başarısız anlamına gelmektedir.

(6) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel
sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava
girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün,
saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bütünleme
sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeretler
MADDE 26 – (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler; doğal afet,

anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmesi
halinde, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazeretli sayılmasına karar verilebilir.

(2) Öğrenciler mazeretleri ile ilgili belgeleri, raporlu olunması halinde raporun bitiş ta-
rihinden itibaren, diğer hallerde ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün
içerisinde enstitüye teslim etmeleri ve mazeretin gerçekleştiği tarihte olan ara sınav yerine ma-
zeret sınavına girebilmek için başvurmaları gerekir.

(3) Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
Mazereti sebebiyle devamsızlığı 22 nci maddede öngörülen devamsızlık süresini aşan öğrenci,
devamdan muaf tutulamaz ve devamsızlıktan kalır.
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Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, başvurusu Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmek kaydıyla, bir sınav hakkı verilebilir. Öğrencilerin
sınavları aynı yarıyıl içinde; enstitü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret
sınavına giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencilere genel
sınav ve bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçları ve itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilânından iti-

baren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Sınav evrakının de-
ğerlendirilmesi ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü müdür yardım-
cısından oluşan bir komisyon tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Bu komisyon aldığı kararı
tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir, sonuç Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve enstitüye kayıt
olmadan önce yurt içi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu en fazla iki dersi saydırabilir.
Öğrencinin ders saydırma dilekçesini, akademik takvimde yer alan kayıt yenileme tarihleri içe-
risinde ders içerikleri ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir. Daha önce mezun olunmuş
bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, ba-
şarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notlar ve kredilerin sayılması, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem
notu ve AKTS değeri transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sis-
teme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması
durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması ge-

rekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli
dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dönemde alabilir. Başarısız olunan
dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız
olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında
devam şartı aranır.  Ayrıca ders tekrarı bulunan yüksek lisans programı öğrencileri 36. maddenin
üçüncü fıkrası, doktora programı öğrencileri 47. maddenin ikinci fıkrası kapsamında danışma-
nın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ba-
şarısız olunan zorunlu dersin yerine benzer içerikte bir dersi; seçmeli dersin yerine ise başka
bir dersi dönem gözetilmeksizin farklı bir yükseköğretim kurumundan alabilir.

Akademik ortalama
MADDE 32 – (1) Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değe-

rinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin
toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak
iki hane ile belirtilir.
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İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu ka-

rarıyla enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.
b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
c) Lisansüstü programlarda öngörülen azami süreler içinde ilgili programın gereklerini

yerine getirmemiş olmak.
(2) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı

payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme bece-
risini kazanmasını sağlamaktır.

(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.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda
en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Ders aşamasında alınacak dersler zorunlu ve seçmeli olup, birinci yarıyıldaki ders-
lerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden birinin de seminer dersi ol-
ması zorunludur.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu tez öneri formuyla birlikte
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerilir.
Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik danışmanın
önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(6) Öğrenci en geç danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalış-
masına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tezini tamamlayamayan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler
MADDE 36 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar ve-

rir. Seçilecek derslere ilişkin enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.
(2) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve özel ko-

nulara ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
(3) Danışmanın gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü Yöne-

tim Kurulu onayıyla öğrenci; lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla programın
gerektirdiği dersin kredi/AKTS yüküne sayılmak üzere lisans derslerinden en fazla iki, kayıtlı
olduğu anabilim/anasanat dalında yürütülen doktora programından veya Üniversitenin başka

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  3 Aralık 2018 – Sayı : 30614



bir anabilim/anasanat dalından en fazla iki, diğer yükseköğretim kurumlarından da en fazla iki
ders alabilir. Alınan lisans dersinin başarı değerlendirmesi bu Yönetmelikte yer alan hükümlere
göre yürütülür.

Seminer
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanı ile birlikte belirlenen bir konuda

yazılı bir seminer hazırlamak ve sunmak zorundadır. Seminerin Tez Yazım Kılavuzuna uygun
olarak yazılması gerekir.

(2) Öğrenci, seminerini danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya ya-
kın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinin
bulunduğu bir komisyona en az 30 dakika içerisinde sunar. Sunum dinleyicilere açık olarak
yapılır. Seminer ilgili komisyon tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başa-
rısızlık halinde, daha önce verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Öğrenci
bir sonraki yarıyılda tekrar semineri sunar ve yeniden komisyon tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezini, Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlayan öğrencinin

danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü beyan eden dilekçe ile birlikte tezi
anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez savunma jürisi en az biri Üniversite dışın-
dan olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri anabilim/anasanat
dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesi be-
lirlenir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu hallerde jüri, ikisi yurt içi veya yurt dışı farklı
yükseköğretim kurumlarından olmak üzere beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine
tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin
yerine yedek üye davet edilir.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Tez sınav jürisi oluşturulan öğrenci tezini ciltlenmemiş beş nüsha olarak hazırlar ve
jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği Enstitü Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihten iti-
baren en geç bir ay içerisinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü
müdürlüğüne teslim ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir
jüri üyesinin mazereti nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda
Enstitü Yönetim Kurulu yeni bir jüri belirler.

(6) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90
dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinle-
yiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Soru cevap
bölümünde öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy
kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde
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yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Tez savunma sınavına gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla ma-
zeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Enstitü Yönetim
Kuruluna mazeret sunmayan veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmeyen
öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından istenen sayıda yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.
(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak

tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak
diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.
Süre
MADDE 41 – (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 üç yarıyıldır. Bu sürenin so-
nunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem
projesi dersini aldığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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Dönem projesi
MADDE 43 – (1) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi

açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun onayı ile üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem proje-
sini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda Tez Yazım
Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için uz-
manlık alan dersi hariç toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kre-
disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de uzmanlık alan dersi hariç en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.

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

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarı-
yıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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 öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları koşuluyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programının ders aşaması için gerekli dersler, tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl olarak dü-
zenlenir.
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(6) Öğrencinin tezini sunabilmesi için tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kabul edildiği yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren; tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine
dört yarıyıl kayıt yaptırması ve başarılı olması gerekir.

Dersler
MADDE 47 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
(2) Doktora öğrencisi danışmanın gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı

ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kayıtlı olduğu program dışından ders alabilir:
a) Lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, kayıtlı olduğu

anabilim dalında yürütülen yüksek lisans programındaki veya Üniversitenin başka bir anabi-
lim/anasanat dalındaki derslerinden en fazla iki ders alabilir.

b) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora ders-
lerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Öğrenci, yeterlik sınavını başarı ile tamamladığı yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren

her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yü-
kümlüdür.

(5) Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını ilgili enstitüye önerir.

Seminer
MADDE 48 – (1) Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında ya-

zılı bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi ile doktora program-
larına kabul edilen öğrenciler semineri ders aşamasının ikinci yarıyılında, lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenciler ise ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.

(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirle-
nen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim
üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Başarısızlık halinde öğrenciye danışmanı tarafından aynı veya değişik bir konu tekrar verilir
ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
altıncı yarıyılın sonuna kadar seminerde başarılı olmak zorundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin

alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derin-
liğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en
geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, biri Aralık ve diğeri
Haziran aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

b) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi üyelerinin görev süresi iki yıldır. Eski üyeler Doktora
Yeterlik Komitesine tekrar seçilebilir. Doktora Yeterlik Komitesi, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.

c) Sınav jürisi en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yüksek-
öğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav jürisi aynı ana-
bilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden oluşur. Ancak Enstitü Yönetim Kurulu, sadece
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bir jüri üyesinin yakın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Yeterlik sınav
jürisi üyelerinin kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini, enstitü mü-
dürlüğüne bildirmeleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü tarafından ilgililere
bildirilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı dinleyicilere açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve
sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur.
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, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, jüri önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek ders-
leri başarmak zorundadır.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile seminerini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi üzerine danışmanı ve anabilim/anasanat dalı önerisi,
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci
dört yarıyılda yüksek lisans programını tamamlamak zorundadır. Süresi içerisinde programı
tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanının önerisi,

anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde Tez İzleme
Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Tez İzleme Komitesinde tez da-
nışmanından başka, anabilim/anasanat dalı içinden ve farklı bir anabilim/anasanat dalından
ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanı atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse Tez İzleme Komitesi toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez İzleme Komitesi
üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez önerisine kayıt

yaptıran öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Tez İzleme Komitesi
üyelerine dağıtır.

(2) Tez İzleme Komitesi, tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Tez İzleme Komitesi tarafından anabilim/anasanat dalı
başkanlığına teslim edilir. Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izle-
yen üç gün içinde enstitüye gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Düzeltme
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kararı söz konusu olursa ilgili öğrenciye bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red
yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bi-
tişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
dönemlerinde birer defa olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalış-
maları değerlendirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Tez İzleme Komitesi üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Tez İzleme Komitesi ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ilgili Tez İzleme Komitesi kararı ile
birlikte yazılı rapor üç gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye
bildirilir. Tez İzleme Komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme
Komitesi değerlendirme sonucu başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Tez Yazım

Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç Tez İzleme Komitesi raporu su-

nulması gerekir. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına
kayıt yaptırıp başarılı olması gerekir.

(3) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını jüri
üyelerine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim
kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmak-
sızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı ta-
rihten itibaren, varsa mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildirir. Mazereti olan üyenin yerine
yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği Enstitü Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü mü-
dürlüğüne teslim ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri
üyesinin mazereti nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda Ens-
titü Yönetim Kurulu yeni bir jüri belirler.
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(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı-
nın süresi 60-120 dakika arasındadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olum-
suz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir. Tez savunma sınavına giremeyen öğrenci mazeretini belgelendirdiği
ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşma-
mak şartıyla, mazeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.
Enstitü Yönetim Kuruluna mazeret sunmayan veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazereti
kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen

sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve gerekli diğer doküman ve mater-
yalleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve doktora diploması almaya hak kazanır.
Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak
doktora programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma
verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programa yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Uygulamalar, sergi, proje,
resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci madde kapsamında değer-
lendirilir.
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(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk
iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere
toplamda en az 300 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi,
uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci
madde kapsamında değerlendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/ana-
sanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora
derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğ-
retim üyesi 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorun-
dadır.

(5) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, dok-
tora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, Tez Yazım Kılavuzuna uygun bi-
çimde yazmak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
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(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt
dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri,
kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildi-
rirler. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlü-
ğüne teslim ederek öğrenciyi sınava almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti ne-
deniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda danışmanın önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir jüri belirlenir. Öğrenci, tezini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak öğrenciye
sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerek-
çelerini tutanağa eklerler. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı ola-
rak değerlendirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 55 inci
maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının
özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Ku-
rulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler

arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında çıkar/çatışma ilişkisi
bulunamaz.
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Tezin sonuçlandırılması aşaması
MADDE 59 – (1) Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet bilimsel ma-

kalenin, Senato tarafından çerçevesi belirlenen hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış
olması ya da bu dergilerde makalesi için dijital nesne tanımlayıcısı numarası almış olması ve
tezi ile ilgili bir adet ulusal veya uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunu-
munun yapılmış olması şartı aranır.

b) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi faaliyetler gerçekleştirmiş olması sanatta yeterlik me-
zuniyet şartı olarak aranır. Bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlen-
mesi şarttır.

c) Her bir anabilim/anasanat dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kri-
terlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de
belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, Senato
onayı ile yürürlüğe girer.

Tez teslimi ve diploma
MADDE 60 – (1) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora
diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik programında ise Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir dip-
loma verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybet-
mesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, ikinci nüsha olduğu belirtilmek kaydıyla
diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek
ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren bir belge düzenlenir.

Tebligat
MADDE 61 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından enstitüye

yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres de-
ğişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması
halinde, kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular
enstitüde veya enstitü internet sayfasında ilân edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversi-

teye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler
hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, OSTİM Teknik Üniversitesinin yönetimi,

akademik ve idari birimlerinin işleyişi ve görevlerine ilişkin esasların, Üniversitenin 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilenlere ilave olarak amaçlarını gerçek-
leştirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesinin akademik ve idari bi-

rimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenler ve Üniversitenin yöneti-
mine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nunu, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek
174 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan Vekili: OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,
c) Daire Başkanı/Müdür: OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki idari birimlerin

daire başkanlarını/müdürlerini,
ç) Dekan: OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
d) Genel Sekreter: OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Meslek Yüksekokulu Müdürü: OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki Meslek

Yüksekokulu Müdürünü,
f) Mütevelli Heyet: OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,
ı) Üniversite kurulları: Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulunu,
i) Vakıf/Kurucu Vakıf: OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma

Vakfı (OSTİM Vakfı)’nı,
j) Yönetim Kurulu: OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Esasları

Üniversitenin vizyonu
MADDE 5 – (1) Üniversite, sanayinin üniversitesi olmayı kendisine vizyon olarak be-

lirlemiştir.
(2) Sanayinin üniversitesi konsepti, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği

içinde; 
a) Özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak

üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uy-
gulama altyapı ve imkânı sunan,
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b) Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, ya-
şatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri özümsemiş
mezunlar yetiştiren, 

c) Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan,
ç) Özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için çalışan, 
üniversiteyi ifade etmektedir.
Üniversitenin amacı
MADDE 6 – (1) Üniversitenin amacı; 
a) Üniversitedeki eğitim-öğretimde beceri yönelimli olma ve mesleki yeterlik kazan-

dırmaya öncelik verme,
b) Öğrenen merkezli olma,
c) Karar alma, uygulama ve gözden geçirme süreçlerinde, başta sanayici kesimi, öğ-

renciler ve mezunlar olmak üzere paydaşların aktif katılımını sağlama, 
ç) İş başında öğrenme esasına dayanma,
d) Üniversitenin sanayi ile işbirliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım,

marka geliştirme kapasitesi ile telif kapasitesinin geliştirilmesi için mekanizmalar kurma ve
bunları etkin işletme,

e) Ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedefleyerek, fikri mülkiyet kapasitesi, araştırma
yetkinliği ile girişimciliği ve yenilik yapmayı, Üniversite faaliyetlerinin ana eksenleri olarak
kurgulama,

f) Üniversitedeki bilgi üretiminin proje ve araştırma tabanlı olmasını, üretilen bilginin
uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesini ve bu yolla kalkınmayı desteklemesini Üniver-
sitenin araştırma ve yayın felsefesinin temeli olarak benimseme,

g) Öğrencilerin sosyal sorumluluğu ve kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri
özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi bireyler olarak mezun olmalarını
hedefleme,

ğ) Üniversitenin tüm yeterliliklerinin, yeterlilikler ulusal veri tabanında yer almasını
sağlama,

olarak belirlenmiştir. 
Üniversitenin yönetim ve işleyiş esasları
MADDE 7 – (1) Üniversite, Kurucu Vakıf senedinde belirtilen amaç doğrultusunda;

2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ana ilkeler ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş
usuller çerçevesinde ilgili kanunlara ve ikincil mevzuata, bu Yönetmelik hükümlerine ve aşa-
ğıdaki esaslara göre yönetilir: 

a) Üniversitenin karar alma, işleyiş, geri bildirim ve gözetim süreçlerinde, başta sanayici
kesimi olmak üzere paydaşların aktif katılımını sağlayacak mekanizma ve araçları kurgulayan, 

b) Sanayinin Üniversitesi konseptine uygun akademik ve idari yapılanma tasarımı yapan, 
c) Öğrenen merkezliliği eğitim müfredatlarında esas alan,
ç) Kazanım ve çıktı odaklı olarak eğitim programlarını ve süreçlerini tasarlayan,
d) Eğitim programları müfredatlarında mesleki yeterliğe odaklanan ve mesleki yeterliği

önceleyen,
e) Eğitim programlarında iş yerinde ve iş başında yaparak öğrenmeyi esas alan, 
f) Eğitim programlarında girişimcilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesini ve yeniliğe

yatkınlık kazandırmayı esas alarak müfredatı buna göre tasarlayan, 
g) Mezunlarının sosyal sorumluluğu ve kültürel farkındalığı yüksek bireyler olarak me-

zun olmalarını hedefleyerek bunlara ilişkin ağırlıklı olarak müfredat dışı proje bazlı etkinlikler
tasarlayan,
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ğ) Eğitim müfredatlarının tasarlanmasında karar alma, uygulama ve gözden geçirme
süreçlerinde, başta sanayici kesimi, öğrenciler ve mezunlar olmak üzere paydaşların aktif ka-
tılımını tasarlayan,

h) Öğrencilerin eğitim, uygulama ve proje, ödev ve benzeri yükümlülüklerinde, bileşimi
farklılık gösteren ekip halinde çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarım yapan ve özendiriciler
geliştiren, 

ı) Üniversitede akademik ve idari yönetim ve işleyiş süreçlerinde kurumsal yönetim il-
kelerini (adil olma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk) esas alan yönetişim modelini
kurgulayıp işleterek sürdürülebilir karşılıklı güveni tesis edecek mekanizmaları tasarlayan,

i) Akademik özgürlük ve fikir özgürlüğü ile farklı kültürlere ve görüşlere tahammülü
ve hoşgörüyü esas alan bir üniversiteyi amaçlayan,

j) Öğrenenlerin ve mezunların ulusal ve uluslararası çalışabilecek mesleki ve kişisel
donanıma sahip olmasını hedefleyen ve buna göre eğitim-öğretim müfredatlarını oluşturan,

k) Mezunlarına uluslararası yaygın kullanılan bir lisanı mesleki bakımdan iletişim ku-
rabilecek düzeyde kazandıran ve ikinci yabancı lisan imkânı sunarak teşvik eden,

l) Üniversitenin eğitim-öğretim kadrosunu oluştururken; endüstri ve iş dünyası tecrübesi
ile yenilik, fikri mülkiyet, girişimcilik, ekonomik katkı ve ticarileşme performansına öncelik
veren ve eğitim kadrosunu bu yönde özendiren,

m) Öğrenenlerin farklı alanlarda kazanımlara sahip olmalarına imkân veren özellikle
diploma programlarında farklı profillerde mezun verecek şekilde eğitim-öğretim müfredatlarını
tasarlayan,

n) Öğrencilerin, eğitim programları arasında hareketliliğine izin vererek karar değiştir-
me ve seçim özgürlüğünü destekleyen,

o) Öğrenme kazanımlarının ve bunun unsurları olan, ders, modül, kredi, not ve diğer
bileşenlerin transferine uygun olacak şekilde diploma dışı kurs ve programları tasarlayan, ye-
terlilik ekleriyle bunu destekleyen,

ö) Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirmelerde ve dokümantasyonlarda gö-
rünür olmasını sağlayacak bir yaklaşımı benimseyen, bunun mekanizma ve araçlarını tasarla-
yan; yayın, proje, AR-GE, fikri mülkiyet, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi Üniversite faaliyet-
lerinin ve eğitim-öğretim programlarının odağına yerleştiren,

p) Üniversitedeki bilgi ve beceri kazanımlarının ve bilgi üretiminin ilke olarak proje
ve araştırma odaklı olmasını öngören; proje, yayın, fikir ve ürün geliştirmeyi ödüllendiren,

r) Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı reformlarını esas alan ve bu yöndeki uluslararası ve
ulusal güncellemeler için uyum mekanizmaları öngören (yeterlilikler çerçevesi, kalite güven-
cesi, istihdam edilebilirlik, uluslararasılaşma, hareketlilik, çift dal, yan dal, sosyal boyut, çift
diploma, ortak derece, tanıma ve denklik gibi boyutları eğitim müfredatlarında ve kurumsal
ve işlevsel kurguda dikkate alan),

s) Yurtiçinde ve yurtdışındaki akran kuruluşlar ve organizasyonlarla, eğitim, staj, hare-
ketlilik, ortak derece ve çift diploma ile ortak eğitim programları tasarlayan, 

ş) Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik uluslararası uygulamalarla uyumlu politika
çerçevesi geliştiren ve etkin uygulama mekanizmaları tasarlayan,

t) Yaşamboyu öğrenme mekanizmalarını ve enstrümanlarını uluslararası yaklaşımla
uyumlu olarak tasarlayan, 

u) Örgün ve yaygın eğitimi ve serbest öğrenmeleri belgelendirme mekanizma ve enstrü-
manlarını, transfer edilmeye imkân verecek şekilde diploma ve sertifika programlarında göz
önünde tutan, 

yaklaşım, Üniversitenin yönetişim felsefesini ve uygulama modelini oluşturur. 
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Etik ilkeler
MADDE 8 – (1) Üniversitede aşağıdaki ilkelere uyulması esastır ve bunları ihlal eden-

lere temsil ve yönetim görevi verilmez. Üzerlerinde temsil ve yönetim görevi olanların bu gö-
revleri sonlandırılır. Yıllık akademik performans değerlendirmesinde, performansı yetersiz gö-
rülenlere yönetim görevi verilmez. Üniversitenin yönetim anlayışında uyulacak ilkeler şunlardır:

a) Hukukun üstünlüğü.
b) Akademik ve bilimsel özgürlük.
c) Düşünce ve ifade özgürlüğü.
ç) Toplum değerlerine saygı.
d) Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak. 
e) Akademik dürüstlük.
f) Araştırma ve yayın etiğine uygun davranmak. 
g) Etik değerlere bağlılık.
ğ) Adalet.
h) Şeffaflık. 
ı) Hesap verebilirlik. 
i) Sorumluluk.
j) Fırsat eşitliği.
k) Nefret suçu işlememek.
l) Cinsiyet, toplumsal sınıf, etnik köken, siyasi görüş, dini inanç, coğrafi bölge veya

ülkesinden dolayı mensupları arasında ayırımcılık yapmamak.
(2) Üniversitenin yetkili organları, yöneticileri veya mensuplarının bu maddede belir-

tilen ilkelere uymaması evrensel akademik ilkelerle bağdaşmaz ve etik ihlali sayılır.
(3) Üniversitenin yetkili organları aracılığıyla bu maddedeki ilkeleri zedeleyecek nite-

likte bildiri yayımlaması, görüş beyan etmesi veya açıklama yapması etik ihlali sayılır.
(4) Üniversitenin çeşitli düzeylerinde idari veya akademik yönetim görevine atanacak-

lara yönelik olarak yöneticilik deneyimi, yöneticilik veya liderlik niteliğinin yeterli olup ol-
madığı; daha önce yöneticilik yapmışsa, adil, tarafsız, şeffaf, yönetiminde bulunduğu fiziki ve
insan kaynaklarını değerlendirmede yeterli düzeyde sorumluluk ve performans sahibi olup ol-
madığı hususlarında çalıştığı birimlerde veya kurum/kuruluşlar nezdinde bir inceleme yapılarak
ve bu Yönetmelikteki ilkelere uygun olup olmadığı değerlendirilerek bu doğrultuda uygulama
yapılması esastır. İdari veya akademik yönetim görevine atanmayı kabul edenler, kendileri hak-
kında bu çerçevede yapılacak veri ve bilgi toplanmasını kabul etmiş sayılırlar.

(5) Üniversitede araştırma ve yayın etiğine aykırı davrandığı tespit edilenler; düşünce
ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönünde ihlalde bulunanlar; cinsiyet, toplumsal sınıf, etnik kö-
ken, siyasi görüş, dini görüş veya coğrafi bölgesine göre ayırımcılık yapanlar, idari veya aka-
demik yönetim ve temsil görevi alamaz ve öğrenci konseyine seçilemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet
MADDE 9 – (1) OSTİM Teknik Üniversitesinin en yüksek karar organı olan Mütevelli

Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. 
(2) Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi, 31/12/2005 tarihli ve

26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
20 nci maddesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Devlet memuru olma niteliklerine
sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süreyle seçilen en
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az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üye sayısının arttırılması Kurucu Vakıf kararı ile olur.
Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece kan ve
sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi
üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli
Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili konularda toplantıya
katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına ve Başkan Vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki
Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(4) Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca ilk toplantıyı takiben ya
da yeni seçilenler için seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığına bildirilir.

(5) Herhangi bir sebeple bir üyenin görevinden ayrılması halinde, eski üyenin kalan
süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerden
birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde bir hafta içinde, üyelik süresinin sona ermesi
halinde ise bir ay önceden durum Vakıf Başkanlığına bildirilir.

(6) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasında
Kurucu Vakıf yetkilidir.

(7) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa toplanır. Hukuken geçerli bir mazereti olmak-
sızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyet toplantılarının üçte birinden fazlasına katılmayan
Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

(8) Devlet üniversitelerinde veya diğer vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan
öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, muvafakati ve kurumun-
dan gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler. 

(9) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar
bir yılda oniki defadan fazla olmamak üzere toplantı başına 2547 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
desinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet
Başkan ve üyelerine Mütevelli Heyet üyeliği görevi çerçevesinde bunun dışında başka bir öde-
me yapılamaz.

(10) Mütevelli Heyet ihtiyaç duyması ya da gerek görmesi halinde yetkilerinin bir kıs-
mını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Başkana, Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına dev-
redebilir. 

Mütevelli Heyetin çalışma usulü
MADDE 10 – (1) OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti aşağıdaki ilkeler doğ-

rultusunda çalışmalarını yürütür:
a) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa toplanır. Başkan, gerekli hallerde Mütevelli

Heyeti olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üyelerin 1/3’ünün yazılı talebi ha-
linde olağanüstü toplantı yapılır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyet toplantıları sesli,
görüntülü veya elektronik ortam üzerinden uzaktan katılım ile yapılabilir.

b) Mütevelli Heyet toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların kabul veya ret şeklinde kullanılması
zorunludur, çekimser oy kullanılamaz. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde
dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde
karar alınmış sayılır.

c) Mütevelli Heyet, Başkan tarafından belirlenen gündem, yer ve zamanda toplanır.
Toplantı gündemi toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere duyurulur. Toplantı öncesinde,
Mütevelli Heyetin kabul etmesi şartıyla yeni gündem maddeleri eklenebilir.
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ç) Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü hallerde, Üniversite yöneticileri ile akademik ve
idari personelini, görüşünü almak veya açıklamada bulunmasını istemek üzere, bağlı veya ir-
tibatlı olduğu hiyerarşik amirlerini bilgilendirerek, toplantıya davet edebilir. Bu şekilde top-
lantıya katılanların oy hakları yoktur.

d) Mütevelli Heyet, ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere, kısmi veya tam zamanlı olarak geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

e) Mütevelli Heyet kararları, usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve
üyeler tarafından imzalanır. Karar defteri Mütevelli Heyet sekreterliğince muhafaza edilir.

Mütevelli Heyetin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyetin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mütevelli Heyet Başkanını ve Başkan Vekilini/Başkan Vekillerini seçmek.
b) Ana Yönetmeliği hazırlamak, değiştirmek ve Üniversitenin etkin ve verimli bir şe-

kilde çalışabilmesi için bu Ana Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmayan diğer yönetmelikleri
ve yönergeleri çıkarmak; Üniversite organlarınca hazırlanan ilgili yönetmelik ve yönerge tas-
laklarını inceleyerek yayımlanmasını sağlamak.

c) Rektör adayını belirlemek.
ç) Üniversite bünyesinde hazırlık okulları, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar,

meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi, dil eğitim merkezi, teknoloji
transfer ofisi, sürekli eğitim merkezi, organizasyonda yer alan diğer merkezler ve teknoparklar
kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tek-
liflere ilişkin Rektörlük önerilerini onaylamak. 

d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulama
esaslarını ve harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek, bütçe yılı içinde,
gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek, bütçe döneminde harcanamayan
ödenekleri yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve
ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak, bütçe uygulamalarını mali müşavirler, bağımsız
denetçiler veya bağımsız denetim şirketleri yardımı ile izlemek ve denetlemek.

e) Rektör tarafından önerilen, Üniversitede kullanılacak norm kadro planını onaylamak.
f) Diploma ve sertifika programları ile diğer eğitim programları, Üniversite tarafından

sunulan proje, danışmanlık ve diğer hizmetler için öğrencilerin, katılımcıların ve hizmeti satın
alanların ödeyecekleri ücretleri belirlemek.

g) Akademik yöneticiler ile öğretim elemanı ve idari personelin Üniversiteye atanma,
yükseltilme ve görev sürelerinin yenilenmesinde, Üniversitenin hizmetin niteliği yönünden ge-
rekli gördüğü diğer koşullar ile ilgili kriterleri Üniversite kurullarının görüşlerini de alarak be-
lirlemek; gerektiğinde bunların sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını
onaylamak.

ğ) Üniversiteye alınması planlanan Türkiye vatandaşı öğrenci sayıları, yabancı uyruklu
öğrenci sayıları, burslu öğrenci kontenjanları ile verilecek burs miktarlarını, ilgili kurulların
görüşlerini alarak belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak. 

h) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve yönetmek; varlıklarını temi-
nat gösterip Üniversite yararına kullanmak amacıyla kredi almak; taşınmaz mallarını Üniversite
adına tapuya tescil ettirmek.

ı) Üniversiteye yapılacak bağışları kabul veya reddetmek.
i) Üniversiteye kaynak sağlamak gayesiyle yatırım yapılmasına, işletmeler kurulmasına

ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların verimli şekilde kullanılma-
sına ilişkin kararlar almak, yeni projeler hazırlamak veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara
projeler hazırlatmak.
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j) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğinin ilkelerini Se-
natonun görüşünü de alarak belirlemek, işleyişini izlemek ve Yükseköğretim Kurulunun ona-
yına sunulacak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak.

k) Senatonun teklifi ile danışma kurulları, onur kurulu, komite, komisyon ve çalışma
grupları oluşturmak, bunların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek.

l) Fahri akademik unvanlara ilişkin Senato kararlarını onaylamak.
m) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç, ilkeler ve Üniversitenin

hedefleri doğrultusunda gerekli izleme, denetleme ve benzeri çalışmaları yapmak/yaptırmak.
n) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucundaki tespit ve değer-

lendirmeler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.
o) 2547 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle

verilen diğer görevleri yapmak.
Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Vekilleri
MADDE 12 – (1) Mütevelli Heyet, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan ve

iki yıl için en çok iki Başkan Vekili seçer. Görev süreleri biten Başkan ve Başkan Vekilleri bu
görevlere yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet Başkanı, görevinin başında bulunmadığı za-
manlarda Başkan Vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkanın görevi başında
bulunmadığı ve yerine Başkan Vekillerinden birini bırakmadığı durumlarda, Mütevelli Heyet
toplantısına ihtiyaç duyulması halinde, Başkan Vekillerinden, Mütevelli Heyette toplamda en
fazla görev yapmış olanı toplantıya başkanlık eder. 

(2) Başkan çalışmalarında yardımcı olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olarak,
ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlar atayabilir veya bunların Üniversitede görevli olmaları
durumunda ise asıl görevi uhdesinde kalmak üzere danışman olarak görevlendirme yapabilir.
Danışman olarak atanacak kişilere ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.

(3) Başkan yetkilerini Başkan Vekillerine, Mütevelli Heyet üyelerine ve/veya Rektöre
münferiden veya müştereken kullanılmak üzere uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süre
ile devredebilir. 

Mütevelli Heyet Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Başkanın başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini ve Mütevelli Heyeti temsil etmek.
b) Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlatmak ve top-

lantıların başkanlığını yapmak.
c) Mütevelli Heyetin toplantı kayıtlarını tutmak; kararların yazılması, korunması ve ar-

şivlenmesi ile yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
ç) Toplantı gündemi çerçevesinde Mütevelli Heyeti üyelerine uygun gördüğü görevleri

vermek, Mütevelli Heyeti üyelerinin yolluk, yevmiye ve diğer işlemlerini yürütmek.
d) Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti adına Üniversitenin akademik ve idari

yöneticileri, akademik ve idari personel ile yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atama, terfi,
ücretlerin belirlenmesi, görevden alma ve sözleşmelerin fesih edilmesi işlemlerini onaylamak. 

e) Bu Yönetmelik ve Üniversitenin diğer yönetmelikleri çerçevesinde Mütevelli Heyeti
tarafından verilen ve Mütevelli Heyeti adına yürütmesi istenilen görevleri yerine getirmek,
ilgili konular için Başkan Vekillerini görevlendirmek.

f) Üniversitenin harcama yetkilisi olarak; bankalarda, Üniversite adına Üniversitenin
her çeşit gelirlerinin yatırılacağı hesaplar açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek,
hesaplar arası transfer yapmak, gerekli harcamaları yapmak ve bu işlemler hakkında Mütevelli
Heyete bilgi vermek.

g) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluş-
larda ve bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi tem-
sil etmek, kararlar almak ve bu işlemler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yöneticiler, Üniversite Kurulları, Ofisler ve Komiteler

Rektörün atanması ve Üniversite vizyonunu gerçekleştirmede sorumluluğu
MADDE 14 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst akademik yöneticisi olup, dört yıl görev

yapmak üzere Mütevelli Heyetin üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından belirlenerek Yük-
seköğretim Kuruluna sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 

(2) Görev süresi sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez ye-
niden atanabilir. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir
rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün gö-
rev süresinin bitiminden önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yap-
tıktan sonra hazırlayacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Müte-
velli Heyete sunar. Rektör, görev süresi dolmadan atandığı usulle görevinden alınabilir. 

(3) Rektör, görev başında bulunmayacağı süre için Rektör Yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Rektör iki haftadan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı takdirde Yükseköğretim
Kuruluna bilgi verir.

(4) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve
verimli şekilde yapılmasından, Üniversite kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından
ve geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, çağdaş ve dina-
mik bir üniversite ortamı oluşturulmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faa-
liyetlerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda
planlanıp yürütülmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği
zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, Üniversitede akademik ve idari gözetim ve denetim
yapılmasından ve ilgili mevzuata uygun olarak Üniversitede iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
alınmasından; bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, sonuçların takip ve kontrol edilme-
sinden birinci derecede yetkili ve sorumludur.

(5) Rektör, Üniversitenin temel görevleri olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetle-
rinin yanı sıra topluma hizmet çalışmaları ile Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını etkin olarak
yürütmekle sorumludur.

(6) Rektör; hizmet standartlarının mükemmelleştirilmesi için akademik ve idari perso-
neli teşvik eder, eğitim-öğretimde öğrencilerin Üniversiteye girişlerindeki başarı durumlarının
yanısıra mezuniyette ulaşmaları hedeflenen seviyeyi de dikkate alarak bütün mezunların asgari
kazanımlara sahip olmalarını sağlayacak tedbirler alır. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişim-
lerinin yanısıra sorunları ile de yakından ilgilenir ve bunlara ilişkin mekanizmaların kurulma-
sından ve etkili olarak işletilmesinden sorumludur. Genelde müfredatın, özelde derslerin etkin
araç ve yöntemlerle ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla yürütülmesi için gerekli tedbirleri
alır, yeni nesil eğitim araçlarının etkin kullanımını sağlar. Eğitim müfredatlarının yürütülme-
sinde, Üniversite-sanayi işbirliğinin somut mekanizmalarını kurar ve işletir.

(7) Üniversitenin sanayi ile işbirliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasa-
rım, marka geliştirme kapasitesi ile edebiyat, sanat, müzik, mimari alanlardaki telif kapasite-
sinin geliştirilmesi için mekanizmaları kurar ve etkin işletir. Ekonomik katkı ve ticarileşmeyi
hedefleyerek; fikri mülkiyet kapasitesi, araştırma yetkinliği, girişimcilik ve yenilik yapmayı,
Üniversite faaliyetlerinin ana eksenleri olarak kurgular ve etkin işletir. Prensip olarak, Üniver-
sitedeki bilgi üretiminin proje ve araştırma tabanlı olması ve üretilen bilginin uygulamaya ve
ticarileşmeye imkân vermesi esastır.

(8) Rektör, bu amaç doğrultusunda gerekli mesleki donanıma sahip, bu amacı gerçek-
leştirmede gerekli çalışma ve gayreti göstermeye yatkın akademik ve idari yöneticiler ile aka-
demik ve idari personelin seçimini ve görev bölüşümünü kurumsal yönetim ilkeleri doğrultu-
sunda ehliyet ve liyakati gözeterek yapar.
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(9) Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil
eder.

(10) Rektör, çerçeve Yükseköğretim mevzuatı, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
ve Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır.

Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Rektörün diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak.
b) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli Heyete iletmek ve/veya
görev/yetki/sorumlulukları doğrultusunda karara bağlamak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar ara-
sında koordinasyonu sağlamak.

c) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak.
ç) Üniversitenin stratejik planını, ayrıntılı bütçesini, akademik ve idari personel ihtiyacı

ile yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş
ve önerilerini aldıktan sonra Mütevelli Heyete sunmak.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim görevini yapmak.

e) Üniversitenin örgün ve yaygın eğitim-öğretim programları ile diğer eğitim ve uygu-
lama birimlerinin müfredatlarını transfere imkân verecek tasarımda, ilgili birimlerin ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Üniversite Senatosuna sunmak.

f) Öğretim elemanlarına ait yıllık faaliyet raporlarını ve performans değerlendirmelerini
hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

g) Üniversite kadrolarına atanacak öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmele-
rini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyet Başkanına sunmak.

ğ) Üniversitenin tüm birimlerinde gerekli gördüğünde analizler yaptırmak, ilgili kurul-
ların görüşlerini alarak analiz sonuçlarını ve değerlendirmeleri Mütevelli Heyete sunmak.

h) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; aka-
demik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının atanmasında, Devlet yükseköğretim ku-
rumlarındaki atamalarda aranan asgari koşullara ek olarak, Üniversitenin akademik yönden
gerekli gördüğü diğer şartları Senatonun görüşünü de alarak belirlemek.

ı) Üniversite kadrosundaki mevcut öğretim elemanları arasından, enstitü, meslek yük-
sekokulu ve birim müdürleri ve bölüm başkanlarına ilişkin atamaları Mütevelli Heyet Başka-
nının onayına sunmak. 

i) Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, meslek
yüksekokulu sekreteri, idari birim daire başkanları/müdürleri, politika geliştirme ve uygulama
ofisi yöneticileri ve diğer idari amirleri ve yardımcılarını Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla
atamak.

j) Akademik ve idari yöneticiler ile akademik ve idari personeli geçici ve daimi statüde
kurullar, komisyonlar, komiteler ve çalışma grupları kurarak görevlendirmek.

k) Dekanlar, bölüm ve program başkanları, daire başkanları, müdürler ve diğer yönetici
akademik ve idari personel ile ilgili olarak atama, görevlendirme, sözleşmelerin yenilenmesi/yeni-
lenmemesi/feshedilmesi, görevden alma veya terfileri ile ilgili teklifleri hazırlamak ve Mütevelli
Heyet Başkanına sunmak.

l) Üniversitede görevlendirilecek akademik ve idari personelin sözleşmelerini yapmak,
sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili öneriyi Mü-
tevelli Heyet Başkanına sunmak.

m) Gerekli gördüğü hallerde Üniversite birimlerinde ve iştiraklerinde görevli akademik
ve idari personelin görev yerlerini değiştirmeyi ve/veya bunlara yeni görevler vermeyi Müte-
velli Heyet Başkanına sunmak. 
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n) Gerekli hallerde, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi çerçevesinde görevlendirmeler yapmak.

o) 4691 sayılı Kanun kapsamında gerekli izinleri vermek.
ö) Her akademik yıl sonunda Üniversite faaliyet raporunu, gerçekleşme düzeylerini de-

ğerlendirme ve önerilerle birlikte Mütevelli Heyete sunmak.
p) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerini; raporda

yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınacak önlemler ve yapılan çalışmaları
da belirterek, ivedi olarak Mütevelli Heyete sunmak.

r) Üniversitenin Devlet yardımı alması ve bu yardımın artarak devam etmesi için gerekli
çalışmaları yapmak.

s) Üniversitenin proje ve AR-GE faaliyetlerine odaklanmasını sağlayacak mekanizmalar
kurmak ve işletmek. Akademik kadronun proje hazırlama ve yürütme faaliyetlerini özendirmek
ve ödüllendirmek.

ş) Her akademik yıl sonunda ve talep edilmesi halinde münhasıran Üniversitenin bi-
limsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile fikri mülkiyet performansı hakkında Mütevelli Heyete
bilgi vermek.

t) Bir ay içinde Mütevelli Heyet Başkanının bilgisine sunulmak üzere Mütevelli Heyet
tarafından onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversite adına ödemeler yapmak, sözleşme, vekâ-
letname gibi Üniversiteyi hukuken bağlayan, çok taraflı hukuki işlemleri imzalamak.

u) Üniversitenin bütçesini, akademik ve idari personel ihtiyacını, yatırım ihtiyaç ve
programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite kurullarının görüşlerini alarak Mütevelli Heyete
sunmak.

ü) Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek. Bütçe hesap
dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını raporlayarak Mü-
tevelli Heyete sunmak.

v) Başkanın onayı ve/veya yetkilendirmesi doğrultusunda; bankalarda Üniversite adına
Üniversitenin her çeşit gelirinin yatırılacağı vadeli ve vadesiz hesaplar açmak, bu hesaplardan
Üniversite adına para çekmek, parayı bankacılık borçlanma yatırım araçlarında değerlendirmek,
kamu borçlanma araçları almak. Üniversitenin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde
Mütevelli Heyet tarafından verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

y) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince Mütevelli Heyet tarafından
kabul edilen bu Yönetmelik doğrultusunda, tamamlayıcı nitelikteki yönetmelik, yönerge, usul-
esaslar ve diğer düzenleme taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

z) Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci
kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
belirlemek ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.

aa) Mütevelli Heyet Başkanının onayı ve/veya yetkilendirmesi doğrultusunda; Üniver-
sitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite adına tapuya
tescil ettirmek.

bb) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan an-
laşma ve protokolleri ilgili Senato kararını takiben Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.

cc) Fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri onay için Senatoya sunmak.
çç) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek-

okulu, dil eğitim merkezi, hazırlık okulu kurulması; bölüm, program, anabilim ve ana sanat
dalı, uygulama ve araştırma merkezi, sürekli eğitim merkezi ve teknoparklar açılması, birleş-
tirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak
ve Senato Kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
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dd) Üniversitenin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda Mütevelli
Heyet Başkanının onayıyla; gerçek ve tüzel kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak veya
konusunda uzman yeterli sayıda danışmanı kısmi veya tam zamanlı geçici veya sürekli olarak
atamak.

ee) Yönetim görev süreleri dolan veya yönetim görevleri sonlandırılan politika geliş-
tirme ve uygulama ofisi ve idari birim yöneticilerini Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla Rek-
tör Danışmanı olarak görevlendirmek.

ff) Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, bu Yönet-
melik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak, Mütevelli
Heyet ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak.

Rektör yardımcıları
MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversitenin akademik, idari, mali ve öğrenci işlerinin yo-

ğunluğunu dikkate alarak çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı
profesörleri arasından diğer yükseköğretim kurumlarıyla ilişkiler; uluslararası ilişkiler; sanayi
ile ilişkiler; araştırma ve proje; eğitim; yeterlilikler, kalite güvencesi ve standartlar; önceki öğ-
renmenin tanınması; yaşamboyu öğrenme ve mesleki yeterlik belgeleri; öğrenci işleri; paydaş-
larla ilişkiler; kariyer planlama ve idari ve mali işler ve benzeri ile ilgili olarak en fazla üç Rek-
tör yardımcısı belirler ve atamalarını Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(2) Rektör yardımcılarının görev süresi 4 yıl olup, Rektörün görev süresi ile sınırlıdır.
Rektörün görevi sona erdiğinde Rektör yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör, ge-
rekli gördüğü hallerde atamadaki usule paralel olarak Rektör yardımcılarını görevden alabilir. 

(3) Rektör yardımcılarının görev tanımları ve sorumluluk alanları, Rektör tarafından
belirlenir.

Senato
MADDE 17 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları; dekanlar; enstitü,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için
seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Görev süresi sona eren seçilmiş üyeler yeniden seçilebilir ve seçilmedeki usule uy-
gun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden
ayrılması halinde, yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(3) Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.
Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

(4) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi başkanı top-
lantıya katılır. Öğrenci Konseyi başkanının katılamadığı durumlarda, Öğrenci Konseyi başkan
yardımcısı veya Öğrenci Konseyi başkanının belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara
katılır.

(5) Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
(6) Üniversitenin akademik bir organı olan Senatonun görevleri şunlardır:
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin (b)

fıkrasında sayılan görevleri yapmak.
b) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları

hakkında kararlar almak.
c) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına

hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını, burs kontenjanları ile bursun şeklini ve
miktarını belirlemek ve Mütevelli Heyete sunmak.

ç) Üniversitenin tüm diploma programlarının müfredatları ile Türkiye’nin ulusal yeter-
lilik veri tabanında yer alacak diğer yeterliliklerin müfredatlarını, çerçevelerini belirlemek ve
Mütevelli Heyete sunmak.
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d) Üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar ile diğer
düzenleme taslaklarını hazırlamak ve bu konularda görüş bildirmek.

e) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek
karara bağlamak.

f) Üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin veya Türkçenin kısmen ya da tamamen
bir bölüm ya da programda eğitim lisanı olarak kullanılmasına ilişkin olarak Yükseköğretim
Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak.

g) Bir yıl içinde eğitimin yapılacağı dönem sayısı, eğitim-öğretim programlarının örgün
ve yaygın eğitim olarak verilme biçimleri ve bileşimleri, eğitim-öğretim programlarının sana-
yi-üniversite işbirliği konsepti içinde ortaklaşa yürütülmesi ve eğitim-öğretim programlarının
içerikleri, süreleri ve diğer şartlarını belirleyerek Mütevelli Heyete sunmak.

ğ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde ve ulusal yeterlilikler veri tabanında yer alacak
yeterlilikler için ulusal düzenlemeler doğrultusunda Üniversite düzeyinde gerekli çalışmaları
yaparak Mütevelli Heyete sunmak. 

h) Öğretim üyeliğine ve öğretim üyeliği dışındaki akademik kadrolara atama ve yük-
seltme koşullarını belirlemek.

ı) Fahri akademik unvanlar verilmesi konusunda fakülte kurullarının önerilerini değer-
lendirerek karar almak.

i) Üniversite Yönetim Kuruluna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçmek.
j) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
k) Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek ve Mütevelli

Heyet tarafından intikal ettirilen konularda görüş bildirmek.
l) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili

birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek.
m) İlgili çerçeve mevzuat ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 18 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile

Üniversiteye bağlı farklı eğitim-öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde senato
tarafından dört yıl için öğretim üyeleri arasından seçilecek üç profesörden oluşur. 

(2) Süresi biten üye tekrar seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alı-
nabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yeni
üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(3) Rektör, gerek gördüğünde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör
yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(4) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi başkanı top-
lantıya katılır. Öğrenci Konseyi başkanının katılamadığı durumlarda, Öğrenci Konseyi başkan
yardımcısı veya Öğrenci Konseyi başkanının belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara
katılır.

(5) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
(6) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri bu Yönetmelik ve Senato tarafından be-

lirlenir.
(7) Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup gö-

revleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uy-

gulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.
b) Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği konularda kararlar almak,

önerilerde bulunmak.
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c) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birim-
lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi öne-
rileriyle birlikte Mütevelli Heyete sunmak.

ç) Rektörün önerisi üzerine, bütçe fasılları arasında aktarma önerisini Mütevelli Heyete
sunmak.

d) İlgili birimlerin görüşlerini ve gerektiğinde Senato onayını alarak, Üniversiteye bağlı
tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri
hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını belirlemek, Mütevelli
Heyete sunmak. 

e) Yurt dışı ve yurt içinde görevlendirilecek akademik ve idari personelin yolluk ve har-
cırahlarını belirlemek ve Mütevelli Heyete sunmak.

f) Üniversitenin disiplin kurulu olarak görev yapmak.
g) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
ğ) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar almak.
h) Kanun ve yönetmeliklerle Üniversite Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yap-

maktır.
Dekan
MADDE 19 – (1) Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önereceği

profesörler arasından Mütevelli Heyetin onayı üzerine Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü
alındıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Dekan, aynı usulle gör-
evinden alınabilir ve süresi biten Dekan aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğ-
retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, dekan yardımcıları Rek-
törün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi sona erer. Dekan, görev başında bulunmayacağı süre için Dekan Yardımcıla-
rından birini vekil olarak bırakır.

(3) Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
(4) Fakültenin akademik performansının en üst düzeye ulaştırılması, bilimsel üretimin

nicelik ve nitelik olarak artırılması, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleşti-
rilmesi için akademik ve idari personelin teşvik edilmesi dekanın başta gelen görevleridir. 

(5) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir
şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınma-
sında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve de-
netiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre
karşı birinci derecede sorumludur.

Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Dekanın diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her akademik yıl sonunda ve istenildiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor sunmak.
c) Fakülte ile ilgili ödenek ve personel ihtiyaçlarını, fakülte yönetim kurulunun da gö-

rüşünü aldıktan sonra gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe sunmak. 
ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak.
d) İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
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Enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri
MADDE 21 – (1) Enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, Rektör tarafından Müte-

velli Heyet Başkanının onayı ile 2547 sayılı Kanun ve ilgili çerçeve mevzuat hükümlerine göre
atanır ve görev yaparlar. Dekanların yönetim görev ve sorumlulukları enstitü ve meslek yük-
sekokulu müdürlerinin yönetimlerindeki birimler bakımından da geçerlidir.

Fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu kurul ve yönetim kurulları 
MADDE 22 – (1) Fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu kurul ve yönetim kurulları,

2547 sayılı Kanunda öngörülen üyelerden oluşur ve bu Kanunda tanımlanan görevleri yürütür. 
(2) Çalışma usul ve esasları 2547 sayılı Kanunda öngörülen ve tanımlanan esaslara göre

hazırlanan yönergelerle yürütülür.
Politika geliştirme ve uygulama ofislerinin kuruluş ve görevleri 
MADDE 23 – (1) Üniversite-sanayi işbirliğinin somutlaşmasında ve istihdam edilebilir

nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinde işlev görecek politika geliştirme ve uygulama ofisle-
rinin hiyerarşik olarak sorumlu olacakları kişi ve birimler, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti
Başkanının onayıyla belirlenir.

(2) Rektörün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla
yeni akademik ve idari ofis kurulabilir.

(3) İdari birimlerin ve politika geliştirme ve uygulama ofislerinin görevleri ve çalışma
esasları Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Üniversitedeki politika geliştirme ve uygulama ofisleri aşağıdakilerden oluşur:
a) Strateji Geliştirme, Standartlar ve Kalite Güvencesi Ofisi.
b) Uluslararası İlişkiler Ofisi.
c) Yaşamboyu Eğitim Merkezi.
ç) Proje Geliştirme ve Yönetimi Ofisi.
d) Teknoloji Transfer Ofisi.
e) Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitimi Ofisi.
f) İş Dünyası ve Mezunlar ile İlişkiler Ofisi. 
g) Girişimcilik ve Liderlik Ofisi. 
ğ) Yeni İşler ve Yeni Beceriler Ofisi.
Kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüplerin kuruluş ve görevleri
MADDE 24 – (1) Kuruluş, görev ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenecek

kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüpler aşağıdakilerden oluşur:
a) Üniversite ekosistemi istişare ve yönlendirme kurulu.
b) İcra komitesi.
c) Önceki öğrenmelerin tanınması ve transferi komitesi.
ç) Öğrenme yönetim sistemleri komitesi.
d) Ortak eğitim komitesi.
e) Bireysel öğrenme desteği komitesi.
f) Girişimcilik ve liderlik komitesi.
g) Ortak derece programları komitesi.
ğ) Burslu öğrenciler komitesi.
h) Öğrenci konseyi.
ı) Öğrenci kulüpleri.
i) Müfredat komitesi.
j) Araştırma ve proje yönlendirme komitesi.
k) Araştırma, proje, yayın ve toplumsal faaliyet teşvik komitesi.
l) Akademik personel atama ve terfi ön inceleme komitesi.
m) Akademik personel performans değerlendirme komitesi.
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n) Fırsat eşitliği ve etik işler kurulu.
o) İnsan kaynakları komitesi.
ö) İdari personel atama ve yükseltme komitesi.
p) İdari personel performans değerlendirme komitesi.
r) Başvuru ve şikâyet izleme komitesi.
s) Web sitesi izleme komitesi.
ş) İş geliştirme ve paydaşlarla işbirliği komitesi.
t) Kümeler komitesi.
u) Dijital gündem komitesi.
ü) Avrupa Yükseköğrenim Alanı uyum komitesi.
v) Kalite güvencesi ve akreditasyon komitesi.
y) İç kontrol ve iç denetim komitesi.
z) Değişim programları komitesi.
aa) Dezavantajlılar komitesi.
bb) Bilgi yönetimi komitesi.
(2) Kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüplerin faaliyetlerinin yürütülmesinde yar-

dımcı olmak üzere Rektör çalışma grupları kurabilir, akademik ve idari personel görevlendi-
rebilir. 

(3) Rektörün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla
yeni kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüp kurulabilir.

(4) Kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüplerin kuruluş, görev ve çalışma esasları
Senato tarafından belirlenir.

Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetleri
MADDE 25 – (1) Diğer yükseköğretim kurumları ile kamu araştırma kurumlarınca ve-

ya yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden
talep edilecek proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik ve benzeri hizmetler
için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak
yönerge uygulanır. 

(2) Öğretim elemanlarının ve araştırma/proje personelinin Üniversite içinde ve dışında
danışmanlık hizmeti sunma ile ilgili başvuruları veya Üniversite içinden ve dışından kendilerine
bu yönde gelen talepler sözkonusu yönerge çerçevesinde değerlendirilir. 

(3) Proje, AR-GE, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik, danışmanlık ve benzeri hizmetler
kapsamında alınan her türlü ücret ve gelirlerin Üniversite, öğretim elemanı veya araştırma/proje
personeli arasında ne şekilde tevzi edileceği ilgili yönergede düzenlenir.

(4) Üniversitenin AR-GE kapasitesini geliştirme, sanayi ile işbirliğini güçlendirme ve
araştırma, proje ve yayın performansını artırmak için kurulacak mekanizma ve öngörülen araç-
lar, bu kapasiteyi destekleyecek şekilde Üniversite birimleri ve paydaşı olduğu kuruluşlarla
bağlantılandırılarak tasarlanır.

(5) Üniversitenin etkinliğini ve ürün odaklı AR-GE yapılanmasını inşa etmek üzere
idari ve mali organizasyonlar yapılabilir ve diğer tedbirler alınabilir. 

Bilimsel denetim ve akademik performans değerlendirmesi
MADDE 26 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, eğitim-öğ-

retim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve bu Yönetmelikte öngörülen faaliyetler üzerinden
yapılır. 

(2) Her akademik yıl sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğre-
tim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu
Dekana, Enstitü veya Meslek Yüksekokulu Müdürüne sunar. Dekan, Enstitü veya Meslek Yük-
sekokulu Müdürü, kendi değerlendirmesini de ekleyerek raporları Rektöre sunar. Rektör, rapor
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ve görüşleri değerlendirerek gerekli tedbirleri alır ve yetersizlik ile ilgili durumları, değerlen-
dirme ve önerileri ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulunda görüşür ve Mütevelli Heyet Baş-
kanlığına sunar.

(3) Akademik personel, öğrenciler ve idari personele yönelik anketler, odak grup gö-
rüşmeleri ve diğer yoklama teknikleri ile uygulamalar yapılarak Üniversitenin karar alma, uy-
gulama, geri besleme ve gözetim/denetim fonksiyonlarının kalitesi iyileştirilir. 

(4) Her öğretim elemanı, akademik yıl sonunu takip eden bir ay içinde eğitim, araştırma
ve proje, yayın, sempozyum/kongre sunumları, eğitim destek görevi, iş başı eğitim görevi, yö-
netim görevi, komisyon, kurul ve çalışma grubu üyeliği, danışmanlık ve benzeri diğer görevleri
bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla kalite güvencesi ile ilgili birime sunar. Yıllık per-
formans değerlendirmesine konu olacak dosyasını zamanında sunmayan akademik personelin
performansı başarısız sayılır. Akademik personelin performans değerlendirmesine yönelik kri-
terler, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. 

Sanayinin üniversitesi konseptinde öğretim elemanı iş yükü hesabı
MADDE 27 – (1) Akademik yönetici ve akademik personelin haftalık ders yükü 2547

sayılı Kanunda öngörüldüğü gibidir. Üniversite birimlerindeki öğretim elemanı ve araştırma/proje
personelinin iş yükü; ders verme, ihtiyacı olan öğrencilere akademik destek verme, iş başı eği-
timi ve stajlar ile laboratuvarda görev alma, proje hazırlama ve uygulama, AR-GE, yayın, araş-
tırma, tez danışmanlığı, paydaş kuruluşlara danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetleri, top-
lumsal hizmetler ile politika geliştirme ve uygulama ofisi, kurul, komisyon, komite ve çalışma
grubunda görev alma ve yönetimin verdiği diğer görevler iş yükünün belirlenmesinde dikkate
alınır. Öğretim elemanları ve araştırma/proje personelinin asgari ders yükü ve Üniversitedeki
iş yükü Senato tarafından hazırlanacak ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak yönerge
ile belirlenir.

Kalite güvencesi ve akreditasyon
MADDE 28 – (1) Üniversitedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim programları ile araş-

tırma-yayın, proje, sanayi ile ilişkiler ve toplum hizmetlerinin kalite güvencesinin sağlanma-
sında Yükseköğretim Kalite Kurulu düzenlemeleri, uluslararası normlar ile Mütevelli Heyeti
ve Senatonun düzenlemeleri referans alınır. 

(2) Üniversite akreditasyon komitesinin ön değerlendirmesi doğrultusunda Üniversite
programlarının akreditasyonu için yetkilendirilmiş kuruluşlardan akreditasyon hizmeti almak
esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İdari Birimler ve Danışma-Denetim 

İdari birimlerin kuruluş ve görevleri 
MADDE 29 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin kuruluş ve görevleri, 7/10/1983 tarihli

ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre düzenlenir ve her birim bu karar-
namede belirtilen görevleri yapar.

(2) Rektör, idari birimlerin görev ve işlevlerini dikkate alarak politika geliştirme ve uy-
gulama ofisleri ve kurul/komisyon/çalışma gruplarını rektör yardımcılarının veya öğretim ele-
manlarının sorumluluğuna veya koordinasyonuna verebilir. 

(3) Gerektiğinde Senatonun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile Üniversite idari teş-
kilatına yeni birimler ve ofisler eklenebilir veya mevcut olanlar kaldırılabilir. Genel Sekretere
görevlerinde yardımcı olmak üzere en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. 

(4) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreterlik.
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b) Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü.
c) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
ç) Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.
e) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
f) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı.
g) Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı.
ğ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
h) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.
ı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.
i) Fakülte Sekreterliği.
j) Enstitü Sekreterliği.
k) Meslek Yüksekokulu Sekreterliği.
l) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.
m) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü.
İdari personelin atanması
MADDE 30 – (1) Üniversite idari personeli Rektör tarafından seçilir, sözleşmeleri ya-

pılır ve Üniversite kadrosuna atanma Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla
tamamlanır. Genel Sekreter ve diğer idari birim ve politika geliştirme ve uygulama ofisi yöne-
ticileri Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından Mütevelli Heyet Baş-
kanının onayıyla görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilirler. İdari personelin norm
kadro, tayin, terfi ve yer değiştirmelerinde Üniversite Senatosunca hazırlanan ve Mütevelli He-
yeti tarafından kabul edilen yönerge uygulanır.

Genel Sekreter
MADDE 31 – (1) Üniversite idari birimleri Genel Sekreterliğin koordinasyon ve so-

rumluluğundadır. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur ve
Rektöre bağlı olarak çalışır. 

(2) Üniversitedeki idari personel ve çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör
tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanır.

(3) Genel Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin idari birimlerinin etkili, verimli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet, Üniversite kurulları ve Rektörlük tarafından

alınan kararları yürütmek.
c) Üniversite kurullarında, oylamaya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu ku-

rullarda alınan kararların yazılması, korunması ve arşivlenmesini sağlamak.
ç) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
d) Mütevelli Heyet ile Üniversite kurullarında alınan kararları Üniversitenin ilgili bi-

rimlerine iletmek.
e) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Disiplin ve ceza işleri
MADDE 32 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin ve ceza işleri husu-

sunda 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uygulanır.
Özlük hakları
MADDE 33 – (1) Üniversitenin akademik ve idari yöneticileri ile akademik ve idari

personelinin ve diğer görevlilerin özlük haklarına ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan
hususlar için, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri, anılan Kanunda bulun-
mayan hususlar için ise ilgili genel hükümler uygulanır.
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(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanan personel, yeni ücretine
değişikliğin uygun görüldüğü tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

(3) Akademik ve idari personel işe alım ücretleri ile müteakip dönemlerde yapılacak
artışlar, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan akademik ve idari personele ilişkin atama, yük-
seltme ve performans değerlendirme yönergelerinde düzenlenir. 

Özlük dosyaları
MADDE 34 – (1) Üniversitede görev yapan akademik ve idari personel ile diğer per-

sonelin özlük dosyaları, akademik ve idari personel performans değerlendirme yönergelerine
göre tutulur. Her türlü atama, yükseltme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük iş-
lemlerinde bu dosyalar esas alınır.

Üniversiteye katılanlar için oryantasyon eğitimi
MADDE 35 – (1) Üniversite bünyesine katılan yeni personele, Senatonun belirleyeceği

yönerge çerçevesinde oryantasyon eğitimi verilerek, Üniversitenin yönetim ve işleyiş felsefe-
sinin tanıtımı sağlanır.

İzinler
MADDE 36 – (1) İzin işleri, 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür. Ancak

akademik personele, 4857 sayılı Kanunun yıllık izinle ilgili 53 üncü maddesindeki sınırlamalara
bakılmaksızın, eğitim-öğretime ara verilen zamanlarda kullanılmak üzere yılda toplam olarak
en çok 30 gün ücretli izin verilebilir, eğitim-öğretime ara verilen zamanların dışında kullanı-
lacak yıllık izinlerde Üniversite Yönetim Kurulunun onayı gerekir. Akademik personelin diğer
izinleri ve akademik personel dışındaki personelin izinleri, bu Yönetmelik çerçevesinde yürü-
tülür.

(2) Rektör, iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise hiyerarşik silsile
yoluyla Rektörden alırlar.

(3) Üniversitede görevli bütün personel, bağlı olduğu birinci disiplin amirinin izniyle
görev başından ayrılabilir.

Danışma ve denetim birimleri
MADDE 37 – (1) Üniversitenin danışma ve denetim birimleri aşağıdakilerden oluşur:
a) Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu. 
b) Hukuk Müşavirliği.
c) İç Kontrol ve İç Denetim Ofisi.
Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu
MADDE 38 – (1) Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu, 2547 sayılı

Kanunun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 8/10/2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetme-
lik hükümlerine dayanarak görev yapar. 

(2) Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu, Üniversitenin eğitim-öğre-
tim, araştırma-proje, sanayi ile işbirliği ve topluma hizmet çalışmalarının sürdürülebilirliği ve
etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önerilerde bulunmak, Üniversitenin gelişimine katkı
sağlamak, Üniversitenin kendisini çevreleyen kamu ve özel kesimler ile sivil toplum kuruluşları
ve sanayici kesimi başta olmak üzere diğer paydaşlar ile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı
olmak amacına uygun olarak teşkil edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim

Örgün ve yaygın eğitim-öğretim
MADDE 39 – (1) Üniversitede örgün eğitim önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde

yapılır. 
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(2) Örgün eğitim ve yaygın eğitim ile bunlara dayalı olarak verilen yeterliliklere ilişkin
esaslar, Senato tarafından hazırlanan yönetmelik ve yönergeler ile belirlenir.

(3) Diploma programlarının dışında kalan ve bir belgelendirme ile sonuçlanan eğitim-
öğretim etkinliklerinin, yeterlilikler çerçevesi, kalite güvencesi ve tanınma koşullarını taşıması
ve ulusal yeterlilikler veri tabanında yer alması esastır. Senato, Üniversitedeki belgeye dayalı
eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu çerçevede yürütülmesi için gerekli usul ve esasları belirler. 

Mezun profili
MADDE 40 – (1) Üniversite, farklı düzeylerdeki programlarından mezun olanların,

eğitim seviyelerine göre aşağıdaki yetkinliklere sahip olacak şekilde araçlar geliştirir ve me-
kanizmalar kurar: 

a) İnsanlarla etkili ve pozitif iletişim kurma, görgü kurallarına aşina olma.
b) Soyut akıl yürütme, eleştirel düşünme ve analitik beceriler.
c) Hedef tespit etme ve önceliklendirme.
ç) Liderlik ve ekip çalışması becerileri.
d) Organize etme/zaman yönetimi becerileri.
e) Akademik yazım ve sunum becerileri.
f) Girişkenlik ve girişimcilik.
g) Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme.
Önceki öğrenmenin tanınması 
MADDE 41 – (1) Farklı yollarla kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınması ve

transfer edilmesi, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı yaklaşımı ve ulusal düzenlemeler çerçeve-
sinde, Senatonun katılımcı bir yaklaşımla belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür. 

Eğitim programlarında mesleki yeterlik kazandırılmasına öncelik verilmesi 
MADDE 42 – (1) Üniversitedeki örgün ve yaygın eğitim programlarında, mezuniyet

sonrası gerekli mesleki yeterlik belgelerinin dayandığı eğitimlerin içerilmesi esastır. 
Yaşamboyu öğrenme ve sertifika ve diploma programları ilişkisi
MADDE 43 – (1) Senato, mezunların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve gün-

cellemelerine imkân vermek için, yaşamboyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde usul ve esasları
belirler. 

İş başında öğrenme
MADDE 44 – (1) Üniversite eğitiminde, beceri odaklılık esas olup iş başında eğitime

öncelik verilir. Müfredatın ve müfredat dışı eğitim ve etkinliklerin bu nitelikte tasarlanıp yü-
rütülmesi için Senato usul ve esasları belirler.

Yenilikçilik, girişimcilik, liderlik ve iş dünyasına hazırlık
MADDE 45 – (1) Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile öğrencilerin rekabetçi, ye-

nilikçi, dinamik ve mesleki becerisi yüksek bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için
müfredat kapsamında veya müfredata ilave olarak yenilikçilik, girişimcilik, liderlik beceri ve
yetkinliklerinin geliştirilmesi için mekanizma ve araçlar tasarlanır.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 46 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ilke olarak iki dönemde yapılır ve yaz

okulu açılır. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun
onayıyla, bazı bölümler veya bütün bölümler için bir yıl içinde üç dönemde eğitim-öğretim
yapılabilir. 

Eğitim-öğretim dili
MADDE 47 – (1) Üniversitede, eğitim-öğretim dili lisans programlarında İngilizce,

Meslek Yüksekokulu programlarında ise Türkçedir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün öne-
risi, Mütevelli Heyetin kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin ön lisans,
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lisans ve lisansüstü programlarının bazılarında kısmen İngilizce dilinde eğitim-öğretim yapı-
labilir. Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR)’ndeki düzeyler esas alınarak; mezunların
İngilizce lisan seviyesinin kısmen İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde, tamamen İn-
gilizce olan programlar için ise B2 düzeyinde olması sağlanır. Buna göre, mezunların günlük
hayatta ve işyerinde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, metinleri
Türkçeye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeyde İngilizce kullanma
yetkinliğine sahip olması sağlanır. 

(2) Öğrencilerin İngilizce hazırlık okumaları kaydıyla, bütünüyle Türkçe dilinde eğitim
yapılan bölümlerde, ders kitabı başta olmak üzere İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, rapor
ve proje gibi çalışmaların İngilizce dilinde yapılması ve hazırlanması istenebilir. Üniversite,
öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini teşvik eder, programlar hazırlar.

Ortak derece, çift diploma ve ortak yerleşke 
MADDE 48 – (1) Senatonun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, Üniversite yurtiçindeki

ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak derece, çift diploma, ortak yerleşke giri-
şimlerinde bulunmaya öncelik verir ve eğitim programlarındaki öğrencilerin ve katılımcılarının
ulusal ve uluslararası hareketlilik tecrübesine sahip olmasını teşvik eder. 

Paydaş katılımı
MADDE 49 – (1) Başta eğitim programları müfredatlarının hazırlanması olmak üzere

Üniversite faaliyetlerinin karar alma, uygulama ve gözden geçirme süreçlerinde; sanayici ve
işadamları, öğrenciler ve mezunlar ile diğer paydaşların aktif katılımını sağlama esas olup;
Üniversite kurulları bunun mekanizmalarını kurar ve araçlarını geliştirir.

Öğrenci kabulü
MADDE 50 – (1) Önlisans ve lisans programlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi sistemle yerleştirilirler.
(2) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğ-

renci seçme sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapı-
lacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci
kabul edilir.

(3) Lisansüstü öğretim programlarına, Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, lise diplomaları, yabancı öğrenci sınavı sonuçları ve
uluslararası geçerliği olan sınavların sonuçlarına göre Uluslararası Öğrenci Yönergesi çerçe-
vesinde kabul edilirler.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve bu konuda alınacak Senato kararları
çerçevesinde kabul edilirler.

Öğrenci disiplin ve ceza işleri
MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanunun

54 üncü maddesi uygulanır.
Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi 
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin ve personelin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar ve-

rebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üni-
versite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması;
sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri sunulur.
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Yabancı diller okulu müdürlüğü
MADDE 53 – (1) Hazırlık eğitimi programlarında, hazırlık sınıfı bulunan bir programa

kaydını yaptıran, ancak yabancı dil yeterlik sınavında gerekli başarıyı gösteremeyen öğrencilere
gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin
bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi ve beceriyi kazandırmak ama-
cıyla eğitim görülecek program öncesinde yabancı dil eğitim hizmeti sunulur. Eğitimi tamamen
Türkçe olan programlara kaydolan öğrenciler de talep etmeleri halinde, yabancı dil hazırlık
programına katılabilirler.

Ortak dersler bölüm başkanlığı 
MADDE 54 – (1) Ortak Dersler Bölümü, Üniversite genelinde uluslararası düzeyde

matematik, fizik, kimya, istatistik, tarih, Türkçe ve diğer temel derslerle beraber tasarım, tek-
noloji, algoritma ve kodlama, girişimcilik gibi OSTİM Teknik Üniversitesi konsepti çerçeve-
sinde planlanan birçok dersi sunarak öğrencilerin uluslararası düzeyde yetkinliklerini geliştirir.

Sosyal hizmetler
MADDE 55 – (1) Üniversite öğrencilere psikolojik danışma, kariyer planlama ve boş

zamanlarını değerlendirme konularında rehberlik hizmeti sunar. Bütçe imkânları dahilinde,
okuma salonları, barınma yerleri, mediko-sosyal merkezi, kantin, kafeterya ve lokantalar, top-
lantı salonları, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, posta merkezi, banka şubesi
ve kamp yerleri açar, bu alanlarda taraf olarak işbirliği, ortaklık ve hizmet alımı sözleşmesi
yapar. 

(2) Özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğrencilere iş başı eğitim ve staj yeri
imkânı sağlar, iş bulmalarına yardımcı olur.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler
MADDE 56 – (1) Mütevelli Heyet ve Rektörlük, Üniversite gelirlerinin artırılması için

yeni ve verimli mali kaynaklar oluşturulmasına çalışırlar. Üniversitenin gelir kaynakları şun-
lardır:

a) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan,
muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

b) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Baş-
kanı bu yetkisini Mütevelli Heyetin de görüşünü alarak belirli ölçüde Rektöre devredebilir.

c) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
1) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar ile taahhütler.
2) Proje, AR-GE, halka açık sürekli eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık, bilirkişilik ve

benzeri hizmetlerden elde edilecek gelirler.
3) Yayın ve satış gelirleri.
4) Üniversite tarafından kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden

elde edilecek gelirler.
5) Eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.
6) Öğrencilerden alınacak ücretler.
7) Devlet bütçesinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
8) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarından temin edilecek AR-GE proje

fonları.
9) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
(2) Üniversiteye veya birimlerine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerde Mütevelli

Heyetin onayı gerekir.
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Tesislerin işletilmesi
MADDE 57 – (1) Üniversite bünyesinde lokanta, kafeterya, kantin ve benzeri olarak

hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kurulabilecek sağlık tesisleri
ve diğer tesisler işletilmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Mütevelli Heyet
Başkanının onayı ile işletmecilere kiraya verilebilir.

(2) Üniversite, tesislerini başka işletmelerin iştiraki ile ortaklaşa da işletebilir. Bu tesislerin
işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli
Heyetin onayı ile yürürlüğe girer.

Alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri
MADDE 58 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli

Heyeti tarafından kabul edilen Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Harcama yetkilisi ve mali denetim
MADDE 59 – (1) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyeti, Yükseköğretim Ku-

rulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.
(2) Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını takiben, belirlenen sınırlar içinde harcama

yetkilisi yetkisi Rektöre verilir.
(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl so-

nunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulur.
Bunlar, incelenir; varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve
denetime hazır şekilde arşivlenir.

(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyeti
kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(5) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun incelenip
tasdiklenir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.

Üniversiteye ait mallar
MADDE 60 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.

Her türlü demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar usulüne uygun
şekilde dosyalanır ve elektronik ortamda tutulur. Bu görevi destek hizmetlerinden sorumlu bi-
rim yürütür.

Üniversite gelirlerinin yatırılacağı banka hesapları
MADDE 61 – (1) Üniversitenin tüm gelirleri, Üniversite veznesine yatırılan paralar

dahil, bankalarda Üniversite adına açılacak hesaplara yatırılıp, bu hesaplarda tutulur. Bütçe gi-
derleri bu hesaplardan ödenir. Yetki ve yürütme, bu Yönetmelikte Rektörün görev, yetki ve so-
rumluluklarını düzenleyen hükümlere göre uygulanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

4857 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri ile Mütevelli Heyeti ve Üniversite kurulları kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen kurulların teşkiline kadar geçe-

cek sürede ilgili kurulların görev alanına giren iş ve işlemlere ilişkin kararlar, Rektör, dekanlar,
müdürler ve diğer yönetim görevinde olanlar tarafından alınır ve uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasına kadar geçen süre içinde zorunlu olarak yapılması
gereken iş ve işlemler yükseköğretim mevzuatı ve diğer genel mevzuat esasları çerçevesinde
yürütülür.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

DOSYA NO : 2015/596 Esas 

KARAR NO : 2018/385 

Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan İsmail ve Sevim oğlu, 

07/08/1983 doğumlu, Çankırı, Orta, Kayıören nüfusuna kayıtlı Salih BEYAZ  hakkında 

mahkememizin  12/06/2018 tarihli ilamı ile TCK'nın 245/2, 43/1, 62/1, maddeleri gereğince 

sonuç olarak AYRI AYRI 4 KEZ  3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ve AYRI AYRI 4 KEZ 100. TL  

Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Akbank,QNB Finansbank ve HSBC Bankalarına ait sahte 

olarak oluşturduğu kredi kartlarını kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçundan TCK. nın 

245/3,43/1,62/1, maddeleri gereğince AYRI AYRI 3 KEZ 4 YIL 2 AY HAPİS ve AYRI AYRI 3 

KEZ 100.TL    adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm 

araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ 

edilemediğinden;   

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin   İLANEN 

TEBLİĞİNE, 

2- İlan  tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden 

itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile 

zabıt katibine  beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'da temyiz yolunun açık olduğu, belirtilen 

sürede temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,   

İLAN OLUNUR. 10483 

—— • —— 

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017-339 

Karar No : 2018-366 

İLAN VARAKASI 

Hakim : SEVAL ALAÇAM SAĞLAM 144151 

Yazı İşl.Müd. : Nevin ARI 66121 

DAVACI : K.H. 

SANIK    : EMRULLAH YAYAN-Şerif ve Suna oğlu 21.01.1978 d.lu  

  Adıyaman, Kahta, Akdoğan mah/köy nüf.kayıtlı Yıldırım Mah. 

  Koç Sk.No.54 Daire 2 Bayrampaşa adresinde oturur.  

  TC.17143258168 

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,  

  Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 

SUÇ TARİHİ  : 24.04.2017 

SUÇ YERİ : İstanbul/Bayrampaşa 

KARAR TARİHİ  : 26.06.2018 

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın TCK.191/1, 5237 sy 62/1, 

58/6, TCK.53/1a,d,e 53/1c, 53/2, 53/3, mad. uyarınca 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile 

Cezalandırılmasına dair gıyapta verilen karar,  adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş 

olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın 

resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş 

olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 

 10471 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇAK BİLETİ İLE KONAKLAMA  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan “Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Bileti ve Konaklama 

Hizmeti” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar 180.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki 

Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İstanbul” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve Teknik Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25.12.2018 tarih saat 09:00’a kadar Türk Kızılay Genel 

Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25.12.2018 tarih saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 10413/1-1 

—— • —— 

VAGON TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/610262 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı içi 

Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14-71523 ve 0322 457 63 22 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının ve 

jeneratör vagonlarının Adana-Mersin-Konya-Karaman-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi 

(Toplam 39 işçi ile işin süresi 01.01.2019-31.12.2019) 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme 

Bürosuna 19.12.2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 

IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir 

 10346/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATINALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı muhtelif cins 

ve miktar bilişim malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00.-TL 

KISIM-1 Ürün grubu 1 130,00.-TL 

KISIM-2 Ürün grubu 2 140,00.-TL 

KISIM-3 Ürün grubu 3 130,00.-TL 

 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 

dış zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 11.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım 

için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 

dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan 

Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 03.12.2018 

Son Başvuru Tarihi : 18.12.2018 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İslam Ekonomisi ve 

Finans Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İslami Bankacılık ve Finans 

alanında doktora yapmış olmak, 

alanında yayın ve çalışmaları 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü / Tıbbi 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp veya Eczacılık Fakültesi 

mezunu olmak. Farmakoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

İlaçlar ve ilaç etkileşimleri 

üzerinde çalışma yapmış olmak. 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10227/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz İşletme Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. Maddesi 

ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik 

Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen 

kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 (bir) adet profesör alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* Bir adet başvuru dilekçesi, son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı 

güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgesi ile diğer 

öğrenim belgelerinin resmi onaylı örnekleri, (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 

gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından 

eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel 

çalışma ve yayınları, yayınlara yapılan atıfları, yönetilen doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Bir (1) nüsha dosya ve dört (4) adet taşınabilir 

bellek veya cd ile başvurulması gerekmektedir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır.  

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.   

* Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. 

Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. 

İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine 

kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.   

 

FAKÜLTE BÖLÜM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

İşletme 

Fakültesi 
İşletme (*) Prof. Dr. 1 

Doçentlik derecesini İşletme-Üretim ve 

Operasyon Yönetimi bilim alanında 

almış olmak. Üretim Yönetimi, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Proje ve 

Süreç Yönetimi alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10448/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM  

EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Kocaeli Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile “sürekli işçi” alınacaktır. 

 

Sürekli İşçi İş Kolu 

Alınacak Personel 

Sayısı Öğrenim Durumu 

Güvenlik Görevlisi 30 Ön Lisans 

Büro Memuru   2 Lisans 

Bilgisayar Programcısı   5 Lisans 

Temizlik Görevlisi 20 
İlkokul, İlköğretim, 

Ortaöğretim 

Temizlik Görevlisi  

(Eski Hükümlü veya Terörle mücadelede 

malul sayılmayacak şekilde yaralananlar)  

17 
İlkokul, İlköğretim, 

Ortaöğretim 

Temizlik Görevlisi (Engelli) 16 
İlkokul, İlköğretim, 

Ortaöğretim 

TOPLAM 90  

 

Şartları uyan adaylar, başvurularını Kocaeli İş–Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya 

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1 - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı 

Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak 

istihdam edilecektir.  

2 - Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden 

ödenecektir.  

3 - Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir. 

4 - Ön Lisans ve Lisans eğitim düzeyinde istihdam edilecek sürekli işçiler için KPSS puan 

sıralaması yapılacaktır. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi 

talepleri kura usulüne tabidir. 

5 - Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, 

İş-Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla 

belirlenecektir.  
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6 - Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri 

ve diğer her türlü duyurular www.kocaeli.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya 

katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.  

7 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

8 - KPSS’de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe 

göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil 

etmeyecektir.  

9 - Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

10 - Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını 

taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar 

arasından belirlenecektir.  

11 - Kura çekimi 17.12.2018 tarihinde saat 09:00’da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki 

Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.  

BAŞVURU ŞARTLARI  

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 

adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı 

ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 

(1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.  

2 - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.  

3 - Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim 

düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.  

4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak.  

5 - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

6 - 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, lisans 

mezunları için KPSSP3 puan türlerinden altmış ve üzeri almış olmak. 
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Bilgisayar Mühendisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; 

7 - Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. 

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; 

8 - Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 

kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;  

9 - Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 

savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun 

cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu 

salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını 

belgelendirmeleri gerekmektedir.  

10 - Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli 

ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 

Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve 

tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 

yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.  

11 - Güvenlik görevlisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; 

a) Erkek güvenlik görevlisi en az 1,70 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki 

hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır. 

b) Bayan güvenlik görevlisi en az 1,65 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki 

hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır. 

c) Valilikçe verilen silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Ostim Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliği

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.


