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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ AKILLI MALZEMELER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü, 
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d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 
a) Akıllı malzemeler ile ilgili bilgi birikimini arttıracak araştırma, analiz ve uygulamalar

yapmak, geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak. 
b) Akıllı malzemeler ile ilgili elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede

karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, ra-
por, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak. 

c) Akıllı malzemeler ile ilgili elde ettiği bilgi birikimini, endüstriyel veya akademik di-
ğer araştırma kuruluşlarıyla toplantı, sempozyum, çalıştay, kolokyum, konferans ve benzeri
ortamlar düzenleyerek veya katılım sağlayarak paylaşmak. 

ç) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile
işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak. 

d) Akıllı malzemeler ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 
e) Akıllı malzemeler ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.
f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dün-

yasına katkı sağlamak. 
g) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak. 
ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çeşitli uluslararası komisyonlara üye olmak ve ça-

lışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak. 
h) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda akıllı mal-

zeme geliştirme, karakterizasyonu, akıllı bileşik tasarımı ve imalatı projelerini geliştirmek. 
ı) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yap-

mak. 
i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin yönetim organları 
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür 
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları
arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek. 
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek. 
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak. 
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık
bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar: 
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek. 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak. 
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak. 
ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koor-

dinasyonu sağlamak. 
d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek. 
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek. 
f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi 
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyet başkanı veya mütevelli

heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır. 

(2) Merkez, gerekli görüldüğü durumlarda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde ilgili bö-
lüm veya program başkanının onayı ile Üniversitenin derslik, laboratuvar ve ekipmanlarını
kullanabilir.

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınav-
larla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-

ramlara eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve
öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer

System-ECTS)’ni,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Başkan: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ç) Bölüm Başkanı: Kapadokya Üniversitesi Enstitü bölüm veya program başkanını,
d) Diploma Eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi

hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece,
sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim
diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

e) Enstitü: Kapadokya Üniversitesine bağlı Enstitüleri,
f) GNO: Genel not ortalamasını,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
h) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başka-

nını,
i) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygula-

ma, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi
eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zamanı,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,
n) Tez danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasında rehberlik etmek

üzere enstitü tarafından atanan tam zamanlı öğretim üyesini,
o) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
ö) Yabancı Diller Yüksekokulu: Kapadokya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.
(2) İzlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili

anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun
ve Mütevelli heyetin onayı ile kesinleşir.

(3) Bir lisansüstü programın öğretim programı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye,
stüdyo, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımı,
yerel kredi/AKTS değerleri, derslerin ön şartlarından oluşur. Öğretim programında bulunan
derslerden en az birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içermesi gerekir.

(4) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ve varsa
laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak
öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı
ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

(6) Bir lisansüstü programın öğretim programındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu
değişikliklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(7) Enstitü bünyesinde Yükseköğretim Kurulunun esasları çerçevesinde lisansüstü uzak-
tan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzak-
tan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin
hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapıla-
cak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslar doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans programında başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde ilgili mevzuatta belirli puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültele-
rinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50'den az olmaması koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisans-
üstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato ve Mütevelli Heyeti tarafın-
dan belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına kabulde ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması,
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun da değerlendirmeye
alınıp alınmayacağı Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretime giriş başvuruları, akademik takvimde
belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru için istenen belgeleri
belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz. Herhangi bir lisans-
üstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise ilgili anabilim dalının
önerisi ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu o yarıyıl/dönem için söz konusu lisansüstü programın
açılmamasına karar verebilir.
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Doğrudan geçiş için başvuru ve kabul
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programında derslerini tamamlayan öğrenciler, il-

gili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullarda aynı adlı doktora programına, tezli
yüksek lisans programına geri dönme hakkı saklı kalmak koşulu ile doğrudan geçiş için baş-
vurabilir.

(2) Başvurular anabilim dalı tarafından değerlendirilerek kabul listesi ilgili Enstitü Yö-
netim Kuruluna önerilir. Önerilen kabul listesi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendiri-
lerek karara bağlanır.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyet tara-
fından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite tarafından sunulabi-
lecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mü-
tevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler
ve normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili
akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğretim dili Türkçedir. Bazı

programlar ise Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde yürütülebilir. Öğretim dili
Türkçe dışında olan programların hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Ancak bir eğitim ve

öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir.
Yaz döneminde eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Senato tara-
fından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç dönemden
oluşabilir.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin
süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan
edilir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz döneminde verilecek dersler, ilgili anabilim dalı tarafından be-
lirlenerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde ilan
edilir.

Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 11 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğ-
retim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim programları
MADDE 12 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders
alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 13 – (1) 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 kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi
dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için
kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-
manı, en az biri de kendi Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

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

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

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

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 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 başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-
cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezli

yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Başvuru koşulları anabilim dalının öneri-
siyle ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde be-
lirlenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alı-
nan dersler ilgili anabilim dalının onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezsiz yüksek lisans
programına geçiş için başvurabilir. Başvuru koşulları anabilim dalının önerisiyle ilgili Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir ve ilan edilir.
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Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili ana-
bilim dalı onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.

Doktora programı
MADDE 21 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 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 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

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

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(5) 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.

Doktora programına başvuru ve kabul
MADDE 22 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek 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 belirlenecek ALES
puanına 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 mevzuatta belirli puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa ka-
bulünde, 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 kabu-
lüne dair diğer hususlar 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. Üniversite yalnız ALES puanı veya ALES'e eşdeğer
kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar ile de öğrenci kabul ede-
bilir.

(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.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az mevzuatta belirli puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
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Doktora programında süre
MADDE 23 – (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 Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

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

Doktora programı tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı
Senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 25 – (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) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversite
yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

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

Tez izleme komitesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir
Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışma-
nının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan 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 komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez İzleme 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 red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

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

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç Tez İzleme Komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca 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, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 23 üncü maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kredili derslerini ve dönem proje-

sini başarıyla tamamlayan öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında ve Doktora programında tez sınavında başarılı ol-
mak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kay-
dıyla, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
tezli yüksek lisans diploması, doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim
Kurulu talep halinde 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.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
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(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilir.

Sanatta yeterlik programı
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul
MADDE 31 – (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
Senato 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 stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puandan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı veya  ALES'e eşdeğer ka-
bul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar ile de öğrenci kabul edebilir.
Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik programında süre
MADDE 32 – (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 Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(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 yeterlilik programında danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta
yeterlik 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 de
olabilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
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savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 35 – (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, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(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 ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirle-
nir.

(4) 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.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri kredili olarak alınır. Bu derslerin lisans seviyesinde olması
durumunda 5/11/2017 tarihli ve 30231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not sistemi geçerlidir.
Ancak bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet genel not ortalamasına katılmaz. Öğ-
rencilerin lisansüstü program kapsamındaki derslerine kayıt yaptırabilmeleri için bilimsel ha-
zırlık programının tüm derslerini başarı ile tamamlamaları gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
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derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-
rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim

ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada
en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci eğitim-öğretim faa-
liyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve ders
kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

Programlar ve dersler
MADDE 41 – (1) Enstitü 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 ve Mütevelli
Heyeti tarafından kararlaştırılan asgari esaslara uymak şartı ile ilgili Enstitü Kurulunda görü-
şülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. Belirlenmediği du-
rumlarda Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uygulanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) 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, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 42 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için katsayıları ve 100 puan üzerinden

karşılıkları aşağıda gösterilen harf notlarından biri dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.
Derslerin başarı alt sınırı ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Başarı alt sınırı belirlen-
memiş dersler için alt sınır “CC”dir.

a)
Puan Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
75-84 BB 3,0
70-74 CB 2,5
60-69 CC 2,0
00-59 FF 0,0
0 FZ 0,0
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(2) Bir dersten “FZ” ve “FF” notu almış öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdür-
ler.

(3) Birinci fıkrada yer alan notların dışında aşağıdaki tanımlamalar da kullanılır:
a) “TR” tanımlaması: Daha önce başka bir programdan veya yükseköğretim kurumun-

dan başarı ile alınmış ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu
halde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş
derslerin tanımlamasında kullanılır. “TR” ile tanımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil
edilmez fakat öğrencinin transkriptinde yer alır ve toplam kredi hesabına dahil olur.

b) “G” tanımlaması: Ortalamaya dahil edilmeyen, ölçme değerlendirme yöntemi bir sı-
nava veya belirli sorumlulukların yerine getirilmesine dayanan ders, uygulama, proje, staj, et-
kinlik ve benzeri faaliyetlerin tamamlandığını göstermek için “G” tanımlaması kullanılır. Bu
kapsamda değerlendirilecek faaliyetlerin hangileri olduğuna ve kredi değerlerine ilgili Kurul
tarafından karar verilir.

c) “S” tanımlaması: Geçerli mazeret nedeniyle, gereken çalışmaların tamamlanamaması
durumunda dersin sorumlusunun talebi, bölüm veya program başkanının onayı ile verilir. Bir
sonraki dönemin ders ekleme-bırakma tarihi sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması ha-
linde öğrencinin notu “FF” olarak verilir.

(4) Dönem sonu harf notu belirlenirken mutlak not sistemi ve bağıl not sistemi olmak
üzere iki farklı sistem kullanılır.

a) Mutlak not sistemi, öğrencinin dönem sonu ham başarı puanının çevrilmesini ifade
eder.

b) Bağıl not sisteminin hangi dersler için kullanılacağı ve sistemle ilgili diğer hususlar
Senato tarafından belirlenir.

(5) Ham başarı puanını oluşturacak değerlendirmelerin oranları Senato tarafından karara
bağlanır.

(6) Kendine ait eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği bulunan programlarda söz konusu
yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, yükseköğretim
kurumlarının senatoları tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniver-
sitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Üniversitenin ilgili yönergesi tarafından belirlenir.

(3) Üniversite öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşul-
larını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları akademik takvimde belirli ta-
rihlerde ilan eder.

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Mü-
tevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, li-

sans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası
alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uy-
gun olarak personel belgelendirme ve danışmanlık hizmeti, kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler, çalıştaylar ve benzeri toplantılar, bilimsel araştırmalar, sınav organizasyonları, her
türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini ge-
liştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası ku-
ruluşlarla işbirliğini geliştirmesini desteklemek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite
ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faali-
yetlerini desteklemek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel
halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik
programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika

programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları

sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve

bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katı-

lıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları dü-

zenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.

ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç

duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden

sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir

toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek, ilgili birimlerin talebi

üzerine her türlü bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yap-

mak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-

gereç ve malzeme desteği sağlamak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek, kitap, dergi, bro-

şür, katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenle-

mek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak, ortak veya onlar

adına eğitim,  proje, araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay

ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-

leştirilmesine aracılık yapmak.

ğ) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam ala-

nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-

turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

h) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma

ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

ı) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak,

mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak.

i) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler

hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı deği-

şim programlarını yürütmek, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ih-

tiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

j) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,

konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim

alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek.
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k) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-
recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleş-
tirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

l) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.
m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek

bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.
n) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları

topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.
o) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi,

katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.
ö) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrenciler, mezunlar ve ilgili

kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.
p) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uz-

manlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim
katılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

r) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngö-
rülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla
uyumlu olarak ilgili kurumların onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifi-
kasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak,  belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

s) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.
ş) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırla-

mak ya da hazırlatmak.
t) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü üzerine Rektör tara-

fından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Mü-
dür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı
durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin tüm faaliyet-
leri, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür,  gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversi-
tede görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona
erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdürün görevlendirdiği Müdür Yardımcılarından bi-
risi başkanlık eder. Müdürün izin, rapor ve benzeri sebeplerle görevinin başında olmadığı za-
manlarda Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy
hakkı ile katılabilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

açılan programların etkinliğini denetlemek.

c) Fakülte,  yüksekokul,   enstitü, konservatuvar,   meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe

bağlı bölüm başkanlıklarında Merkezin programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve

toplantılara başkanlık etmek.

e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği

yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitede tam

gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör ta-

rafından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile

karar alır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin

üyeliği, diğer üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunduğu ve toplantıya katılanların çoğunlu-

ğunun oyuyla alınacak kararla sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirleyerek Senatoya sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin her fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunun Yönetim Kurulunca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev

süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Danışma Ku-

rulu üyelerini istediği zaman görevden alabilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir, önerilerde bulunur ve

faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komisyonlar oluşturabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurslar

MADDE 13 – (1) Her kursun süresi, şekli (teorik, pratik, uygulama ve benzeri) ve içeriği

kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına, ilgili

koordinasyon grubunun veya öğretim elemanının teklifi ile Müdür karar verir.  Müdür kursun

yerini ve tarihini değiştirebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırk-

lareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FINDIK VE DİĞER SERT KABUKLU

MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/1996 tarihli ve 22693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10479 

—— • —— 

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10484 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
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 10946/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 11060/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 11060/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 11060/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir ili, Mihalgazi ilçesi, Sakarıılıca Termal Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

07.12.2018 tarihli ve 229093 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. 

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

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

 
 11010/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Gedelek Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

07.12.2018 tarihli ve 229101 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 
tescil edilmiştir. 

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

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

 
 11011/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çömlekçi Mahallesi, 100. Yıl Parkı Doğal Sit Alanı, 

Bakanlık Makamının 07.12.2018 tarihli ve 229531 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Sürdürülebilir 

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı " olarak tescil edilmiştir. 

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

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

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

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

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

tescili tebliğ olunur. 

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

 
 11012/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 11059/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 11059/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 11059/3/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 11058/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10866/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10868/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10869/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10919/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


