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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2018 tarihli ve 30603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Ankara Üni-

versitesi öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/11/2018 30603

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Ocak 2019
PAZAR

Sayı : 30654



Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve sanat dallarında yapılan sa-
natta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri
kapsar. 

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,
ç) Bilim sınavı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun karar vereceği

mülakat veya yazılı veya mülakat ve yazılı sınav yöntemlerinden birini,
d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin akademik ek-

siklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl süren ve eğitim süresi içinde sayılmayan tamam-
lama eğitimini,

e) Danışman: Enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere atanan öğretim üyesini,

f) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tara-
fından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

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

ğ) Enstitü: Çankırı Karatekin Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
h) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Çankırı Karatekin Üniversitesinde

yer alan ilgili enstitülerde lisansüstü eğitim öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalı-
nı,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (EABDAK/EASDAK): Enstitü ana-
bilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim öğretim programlarında görev alan profesör, doçent,
doktor öğretim üyesi unvanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğ-
retim elemanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları faaliyetinde bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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k) GMAT: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Management Admission Test sı-
navını,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Record Examination sınavını,
m) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik veya sanatta ye-

terlik programına kayıtlı öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını
gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

n) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göster-
meden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını
kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayınlamayı,

o) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrenci-
lerinin ödemeleri gereken ücreti,

ö) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik
belirli sayıda ve içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik sınavı, tez, se-
miner, dönem projesi, sanat eseri ve uygulamalarını içeren öğretim programlarını,

p) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyu-
muna göre kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitülerde kayıtlı olan öğrencileri,
s) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzak-

tan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu
öğrencilerden alınacak ücreti,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
t) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,
u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan, değerlendirilen ve yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

ü) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
v) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini de-

ğerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez
danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign
Language sınavını,

aa) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
bb) Uzaktan eğitim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş

ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşi-
mine dayalı öğretim yöntemini,

cc) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
çç) Yabancı dil sınavı: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ta-

rafından kabul edilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını ve diğer yabancı dil sınavlarını,
dd) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için enstitü kurulları tara-
fından önerilen ve Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,

ee) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
ff) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
gg) YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans

ve doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşur. Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz ol-
mak üzere iki şekilde yürütülebilir. Doktora/sanatta yeterlik programları yüksek lisansa dayalı
olarak düzenlenir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açı-
labilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili mevzuat ve kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(3) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayalı programlar açılabilir.
(4) EK’nin önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile bir anabilim/anasanat dalında o ana-

bilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir.
(5) EK’nin önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere bir

fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir
EABD/EASD kurulabilir. Bu tür bir EABD/EASD’nin başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alı-
narak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(6) Yeni bir lisansüstü program, ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK’nin uygun
görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir; ancak, EABDAK/EASDAK

ve EK önerisi, Senato kararı ve YÖK onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de dersler/programlar
açılabilir.

(2) EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile Türkçe dışındaki dil-
lerde de tez/dönem projesi yazılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, ilgili EABDAK/EASDAK’ın

teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDAK/EASDAK önerisi

üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Öğrenci
kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler ve di-
ğer koşullar enstitüler tarafından ilan edilir. Bu ilanda yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi asıl ve

yedek olarak EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt
işlemleri enstitüler tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak
yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci
olma hakkını kaybederler. Bu adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
yedek listedeki adaylara kayıt hakkı tanınır.

(2) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter
tasdikli sureti veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu veya asılları gösterilmek kaydıyla
enstitüler tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Erkek adaylar askerlik durumuna ilişkin belgeyi kesin kayıt yaptırırken sunmak zo-
rundadır.
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(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(6) Kesin kayıt için istenilecek belgeler Enstitü Müdürlükleri tarafından ilan edilir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden öğ-

renci sorumludur. Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
tezsiz/ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler öğrenim ücretini, özel öğrenciler Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora/sa-
natta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler yasal sürelerini aşmaları halinde katkı payını,
yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz lisansüstü programlara ait Senato
tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve enstitü müdürlüklerince istenen kayıt yenileme iş-
lemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(3) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o

yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı/TİK tarafından o yarıyıl başarısız
sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(4) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında
kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği yarıyılda
öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

Ders açılması ve ders sorumluları
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarda müfredata yeni konulacak veya müfredattan

kaldırılacak dersler ile bunların AKTS kredileri, statüsü (zorunlu veya seçmeli), haftalık ders
saati (teorik ve uygulama), okutulacağı yarıyıllar EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Müfredatta olan derslerden her yarıyılın başında açılacak olan dersler, varsa derslerin
şubesi, ders sorumluları EABDAK/EASDAK’ın önerisi doğrultusunda EYK kararı ile belirle-
nir. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde EABD/EASD başkanı tarafından öğrenci bilgi sis-
temine işlenir.

(3) Lisansüstü programda verilecek derslerin sorumluları,  YÖK tarafından belirlenen
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler’de belirtilen özel-
liklere sahip öğretim üyeleri arasından önerilir. 

(4) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Uzmanlık
alan dersi, seminer dersi ve zorunlu dersler hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda
yüksek lisans ve doktorada ayrı ayrı olmak üzere en fazla üç ders açabilir.

(5) EYK’nin önerisi ile EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli nitelikte bir-
birini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, programın gerek-

tirdiği dersleri almakla yükümlüdür.
(2) Bilimsel hazırlıktaki tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-

terlik programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredisi ders seçebilir. AKTS kredisi
ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencilerin seçtiği dersler danışmanı tarafından onaylanır.
(4) Öğrencilerin lisansüstü eğitime kayıt yaptırdığı EABD/EASD gerektirdiği toplam

AKTS kredisinin en az yarısını kendi EABD/EASD’sinden almak zorundadır.
(5) Seminer dersi ders dönemi içerisinde alınıp başarılmalıdır.  
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(6) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğ-
renci danışmanının gerekçeli önerisi, EABDAK/EASDAK kararı ve EYK’nin onayı ile ger-
çekleşir. Bu kapsamda öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan en fazla iki ders ala-
bilir.

(7) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danış-
man onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve bırakma işlemleri yapabilir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora/sanatta yeterlik programına
kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, ilgili EABDAK/EASDAK kararı
ile bu kapsamdaki bir dersi almak zorunda değildir.

Kredi transferi
MADDE 12 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
almış olduğu lisansüstü dersler, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararıyla öğren-
cinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi karşılıklı
değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim prog-
ramında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek dersler varsa bu derslere eşdeğer sayılır, aksi
durumda alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve AKTS’si ile birlikte öğrencinin not du-
rum belgesi (transkript)’ne işlenir.

(2) Özel öğrencilikte, yatay geçiş yapılan programda veya bir başka programda alınan
derslerin kredileri, izledikleri programın ders döneminde alınması gereken toplam AKTS kre-
disinin yarısını geçmemek koşuluyla sayılabilir.

(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınan krediler, doktora/sanatta ye-
terlik programına transfer edilemez.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dö-

nem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Dönem sonu
sınavına katılmayanlar ya da ilgili sınava katıldığı halde o dersten başarılı olmak için yeterli
notu alamayan öğrenciler için dönem sonu sınavı yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Ders sorumlusu, yarıyıl süresince öğrencilere yaptırdığı proje, ödev, laboratuvar,
atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilir. Ayrıca, dönem
içerisinde ara sınav haricinde yapılan kısa sınav ve diğer çalışmalar da değerlendirmeye katı-
labilir.

(3) Sınavlar veya sınav yerine sayılabilecek olan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve
benzeri çalışmalar tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düze-
yine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabi-
lir.

(4) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı ders-
lerin %80’ine katılması zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ders sorumlusu öğretim
üyesi tarafından izlenir.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam du-
rumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt
alınarak belirlenir. Belirlenen esaslara uymayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına gi-
remez.

(6) Uzaktan öğretim programlarında yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için ma-
zeret kabul edilmez.
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(7) Öğrencilerin devamsızlık durumları yarıyıl sonu sınavından önce ders sorumlusu
tarafından ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavına giremez. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 veri-
lir.

(8) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar ile yarıyıl sonu
sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca
düzenlenir ve her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(9) Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayıl-
mak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.00; doktora/sanatta yeterlik öğ-
rencilerinin ise en az 2.50 başarı puanı almaları gerekir. Yüksek lisans programlarında CC ve
yukarısında yer alan notlar, doktora/sanatta yeterlik programında ise CB ve yukarısında yer
alan notlar başarılı değerlendirilir. 

(10) Seminer, uzmanlık alan dersi (tez) ve dönem projesi dersleri için ara sınav ve ya-
rıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlen-
dirilir. BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(11) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için sınav
notu olarak FF1 verilir.

(12) Derslerin başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. De-
ğerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevri-
lir:

Başarı Notu 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
00-49 FF 0.00

(13) Diğer harf notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) FF1: Öğrenci sınava girmedi.
b) FF2: Öğrenci devamsız.
c) FF3: Uygulama sınavından başarısız.
ç) S: Tez/dönem projesi çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere ve-

rilir ve bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.  
d) BŞ: Başarılı.
e) BŞZ: Başarısız.
(14)   Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelen-

dirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın ara sınav ve
kısa sınavın veya ödev, proje, sunum gibi çalışmaların yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde
başvurmaları halinde, ilgili EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK’nin kararı ile mazeret sı-
navı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(15) Farabi gibi ulusal veya Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programın-
dan yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı, EABDAK/EASDAK kararı
ve EYK onayı ile gerçekleştirilir. Bu notlar öğrencinin not durum belgesine işlenir.
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Sınav notuna itiraz
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç

beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. EYK tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim
elemanlarının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata be-
lirlenirse düzeltilir. Maddi hata, ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde ilan
edilir.

Ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi aynı

kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse bu ders için
devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersin herhangi bir nedenle tekrar alınması durumunda, alınan en son not ge-
çerlidir.

(3) Bir dersten FF2 (devamsız), notu alan bir öğrenci bu dersi tekrar aldığında ilgili
derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan veya not
yükseltmek için bu dersi tekrar alan öğrenci ilgili derse devam etmek zorunda değildir. Ancak
not değerlendirmesi için gerekli olan ara sınav, kısa sınav, proje, ödev, yarıyıl sonu sınavı gibi
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin müf-
redattan çıkarılması durumunda danışmanın önerisi EABDAK/EASDAK ve EYK’nin onayı
ile bu dersin yerine aynı AKTS kredisine sahip öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders
alınabilir.

Not değerlendirme esasları
MADDE 16 – (1) Ders başarı notu, bir dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının

çarpımı sonucunda elde edilir.
(2) Yarıyıl sonu akademik başarı not ortalaması (YABNO): Bir öğrencinin bir yarıyılda

aldığı derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS kredi değerlerinin çar-
pımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin
AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki basamak yürütülür.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması (GABNO): Öğrencinin lisansüstü programa
kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o
derslerin AKTS kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün
derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek elde edilir.
Elde edilen ortalama virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(4) YABNO ve GABNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF, FF1, FF2 ve FF3’e kadar
tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur.

(5) Mezuniyet için GABNO’nun, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans program-
larında en az 2.00/4.00, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.
Toplam AKTS kredisini tamamladığı halde GABNO şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni
dersler alarak bu şartı sağlarlar.

Kayıt silme
MADDE 17 – (1) EYK kararıyla;
a)  Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan

dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,
b) Yüksek lisans diploması ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran ve ko-

şullarını yerine getirdiği halde beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, 

kaydı silinir.
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(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri
kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu
takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadır. İlişik kesme sürecinde,
öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden
başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla

en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı ya-
rıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. 

(4) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nin önerisi, Senato-
nun onayı ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programı, uzaktan öğretim programları olarak
da açılabilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 
(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.
(7) EABDAK/EASDAK önerisi üzerine, EYK kararı ile bir yeterlik sınavı da yapıla-

bilir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tez-
siz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00
veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programın-
dan mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları
gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans
programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden
eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(3) İlgili tezsiz yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların
başvurabileceği, EABDAK/EASDAK önerisi üzerine EYK kararı ile belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puanı koşulu
aranmaz ve  EABDAK/EASDAK önerisi üzerine, EYK kararı ile ALES taban puanı belirle-
nebilir.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
EABDAK/EASDAK önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen, YÖK tarafından
geçerlilik süresi kabul edilen bir puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
uluslararası bir sınavdan (GRE, GMAT) eşdeğer puan almak zorundadır.
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(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek
istedikleri programı belirten dilekçelerine program kapsamında istenen belgeleri ekleyerek
akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü tarafından ilan edilen başvuru yoluyla
enstitüye iletir.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) EABDAK/EASDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin

anabilim/anasanat dalı başkanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jü-
riler oluşturur.  

(2) Jüri tarafından bilim sınavı yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve ada-
yın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınır.

(3) ALES ve yabancı dil puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yapılacak bilim sınavı sonucu değer-
lendirilerek başarı notu hesaplanır. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %
50'si ve bilim sınavı notunun % 50'si dikkate alınır. 

(4) ALES puanı koşulu aranan, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve bilim sınavı sonucu değerlendirilir. Değer-
lendirmede; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u ve bilim sınavı
notunun % 40'ı dikkate alınır.

(5) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, bilim sınavı
notu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(6) Bilim sınavı notu en az 50 puan olanlar ve genel başarı notu en az 50 puan olanlar
değerlendirmeye alınır. Bu asgari koşullar EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı
ile yükseltilebilir. 

(7) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar; kontenjana göre lisans-
üstü programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirterek tüm adayların sonuçlarını
EABD başkanlığı yoluyla en geç izleyen işgünü içerisinde enstitüye teslim eder.

(8) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 21– (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 22 – (1) Ders ve proje dönemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danış-

man olarak atanabilir.
(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danış-

man, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışman tercihi
de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri arasından
atanır.

(3) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya proje aşama-
sında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.
Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden
sonra yapılamaz. 

(4) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya ka-
dar devam edebilir.
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Dönem projesi sonuçlanması
MADDE 23 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine

kayıt yaptırmak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı kapsamında hazırlanan dönem pro-
jesinin sonuçlandırılması için gerekli olan koşullar ilgili EABDAK/EASDAK tarafından be-
lirlenir. EABDAK/EASDAK, değerlendirme sonucunda öğrencinin dönem projesinden başarılı
veya başarısız olduğuna ya da düzeltme gerektiğine salt çoğunlukla karar verir. Sonuç,
EABDAK/EASDAK başkanlığı tarafından üç işgünü içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi EABDAK/EASDAK tarafından değerlendir-
meye alınmadan önce danışman tarafından intihal programı raporu düzenlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans dönem projesinin ciltlenmiş enstitü tarafından istenen sayıda
nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını dönem projesinin
EABDAK/EASDAK tarafından değerlendirildiği tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
etmek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan

ve/veya incelenen bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş dönem projesini başarıyla ta-
mamlayan ve enstitünün istediği diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Belgelerini bir ay içinde teslim etme-
yen öğrencinin istemesi durumunda EYK, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Verilen
süre sonunda da gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar yapılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçmek için ilgili programın varsa yabancı
dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler ve başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirenlerin tezsiz yüksek lisans progra-
mında aldıkları dersler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve EYK’nin
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3)  Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezli yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için
anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nin onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Genel esaslar                   
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bir bilim/sanat

alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel/sanatsal araştırma
yapmasını, bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını
sağlamaktır. 
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(2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az biri bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını
içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere top-
lam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) EABDAK/EASDAK’ın önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. 

(4) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK
kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan
dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve
Türkiyat Enstitüsünde tez önerisi kabul edilen öğrenci uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

(6) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programına başvuru koşulları
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplo-

masına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği YÖK tarafından onay-
lanmış olmalıdır.

(2)  İlgili tezli yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların
başvurabileceği, EABDAK/EASDAK önerisi üzerine EYK kararı ile belirlenir.

(3) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yük-
sek lisans programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100
üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir. Bu asgari koşul ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi
ve EYK’nin kararı ile artırılabilir.

(4) ALES puan şartı aranan programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu
programın puan türünden YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen en az 55 standart puana
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan
(GRE, GMAT ve benzeri) bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.  Bu asgari
puan, ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile artırılabilir.

(5) İlgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile programa başvuruda ya-
bancı dil şartı getirilebilir. Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavına veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavına ait taban puan belirlenebilir. Yabancı dil taban puanı belirlenen programlarda aday-
ların bu sınavlardan aldıkları puan da başvuru esnasında değerlendirmeye katılır. 

(6) Öğretim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sına-
vından, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili
bir puan alması zorunludur. Lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir
bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

(7) Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, Çankırı
Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sınavından,
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir
puan alması zorunludur. Dil puan şartını sağlayamayan adaylar mezun olana kadar bu şartı
sağlamak zorundadır. İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil puan şartı ar-
tırılabilir. 
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(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek is-
tedikleri programı belirten dilekçelerine program kapsamında istenen belgeleri ekleyerek aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü tarafından ilan edilen başvuru yoluyla ens-
titüye iletir.

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı,

lisans mezuniyet notu, taban puan belirlendiyse yabancı dil puanı ve bilim/mülakat sınavı so-
nuçları değerlendirmeye katılır. Güzel Sanatlar Enstitüsündeki anabilim/anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde ALES puanı istenmez.

(2) Bilim/mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve EYK kararıyla onay-
lanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Adayların mülakat değerlendirmesi bilim/mülakat jürileri tarafından yapılır. Bir ana-
bilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(4) Yabancı dil koşulu aranan tezli yüksek lisans programlarında adayların ALES pua-
nının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavı
notunun %30’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Adayların YDS veya eşdeğerliği kabul edilen
sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan
lisansüstü yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Ya-
bancı dil koşulunu sağlayamayan adaylar, mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadır.

(5) Yabancı dil koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarında adayların başarı
puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilim/mü-
lakat sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. 

(6) ALES puan şartı ve dil puan şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, bilim/mülakat sınav sonucunun
%50’si ve adayın varsa ÖSYM/YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan almış ol-
duğu yabancı dil puanının %10’u dikkate alınır.

(7) Öğretim dili yabancı bir dil olan tezli yüksek lisans programlarında, başarı puanının
hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının
%15’i ve bilim/mülakat sınavı notunun %25’i alınarak yapılır.  

(8) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, bilim sınavı
notu, taban puan belirlenmişse yabancı dil puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya
öncelik tanınır.

(9) Genel başarı notu en az 50 puan olanlar ve bilim sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınır. Bu asgari koşul EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile
yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjan sayısının
%50’si kadar yedek öğrenci belirlenir. 

(10) Jüri adayların başarı puanını hesaplar, puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü
programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirterek tüm adayların sonuçlarını
EABD/EASD başkanlığı yoluyla en geç izleyen işgünü içerisinde enstitüye teslim eder.

(11) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(12) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 29 – (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.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 30 – (1) Ders ve tez dönemleri için aynı/farklı öğretim üyeleri danışman ola-

rak atanabilir.
(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danış-

man en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışmanın ter-
cihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri ara-
sından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulun-
maması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir
anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
önerilir ve EYK kararıyla atanır. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir. Bu atama, danışmanın talebi ve ilgili EABDAK önerisi ve EYK kararı ile ya-
pılır.

(4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal sü-
resi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren, kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık
alan dersi açar.  Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorun-
dadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından
uygulanır.

(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşama-
sında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.
Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden
sonra yapılamaz. 

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,  danışman veya öğrenci tarafından aksi is-
tenmedikçe, ilgili öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.

(7) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı/yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.

(8) YÖK yetkili kurullarınca belirlenen öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayı-
sının üst sınırının,  sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK tarafından
belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler doğ-
rultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki
adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek
lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 31 – (1) Ders dönemini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencisi,

tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlamış olduğu tez önerisini en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar danışmanı ile birlikte ilgili EABDAK/EASDAK’a sunar. Tez konusu ve önerisi
EABDAK/EASDAK’da görüşüldükten sonra EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu/adı değişikliğinin söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde
belirlenen yeni tez konusu/adı “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak
EABDAK/EASDAK tarafından ilgili enstitüye teklif edilir ve yeni tez konusu/adı EYK kararı
ile kesinleşir.
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tez çalışmasında elde

ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri EABDAK/EASDAK’ın
önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil en az üç asil ve ayrıca birisi öncelikli
olarak EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte
enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım
kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK/EAS-
DAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını EABD/EASD başkanlığı ara-
cılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
hazırlar ve tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate
alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde
kişisel raporlarını hazırlayarak belirlenen gün, saat ve yerde enstitünün yazılı daveti ile toplanır
ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen
günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş
gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır. 

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen
üç işgünü içinde kişisel raporlarla birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Kabul edilen tezlerde, tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bu-
lunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir. 

(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 yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci istemde bu-
lunmuşsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin istenen sayıda
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 verilir.
EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirme-
yen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK
kararı ile yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin iz-
lemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-
lanmış adı bulunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla mezuniyet ta-
rihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(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.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programlarına

geçiş izni ve süresi, anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine EYK tarafından verilir.
(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.
(3) Aynı anabilim/anasanat dalında yer alan tezli yüksek lisans programından tezsiz

yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı için gerekli AKTS’leri
tamamlamak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezsiz yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilmek için
anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nin onayı ile genel akademik başarı not ortalaması
barajı da konulabilir.

(6) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

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

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir

eğitim öğretim yılında toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur.

(3) EABDAK önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
(4) Doktora programlarında EABDAK önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki ders seçilebilir. EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini ta-
mamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt

yaptırmak zorundadır.
(8) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde düzenlenebilir.
Doktora programına başvuru 
MADDE 36 – (1) Doktora programına başvuran adayların;
a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ocak 2019 – Sayı : 30654



b) Başvurduğu programın puan türünde son beş yıl içinde 55 puandan az olmamak ko-
şuluyla EABDAK önerisiyle ve EYK tarafından belirlenen, YÖK tarafından geçerlilik süresi
kabul edilen ALES taban puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan
sınavlardan (GRE, GMAT ve benzeri) buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adaylar ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip
adayların, 4.00 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 70 yüksek lisans not ortalamasına sahip ol-
maları gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak adayların, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan
alması zorunludur. İlgili EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil puan şartı artırılabilir.

(3) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin,
merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları zo-
runludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan
bir bölümde/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz. Bu asgari puanların, başvu-
rulacak programların özelliklerine göre gerek görüldüğü takdirde yükseltilmesine EABDAK’ın
önerisiyle ve EYK tarafından karar verilebilir.

(4) İlgili doktora programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, EABDAK’ın önerisi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri
programı belirten dilekçelerini ve program kapsamında istenen belgeleri akademik takvimde
belirtilen süre içinde ilgili enstitüye teslim ederler.

Doktora programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Bilim sınavı, ilgili EABDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin

ilgili EABD başkanının olduğu en az 3 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından
yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tara-
fından tutanak altına alınır.

(2)  Doktora programına öğrenci kabulünde jüri tarafından ALES puanı, yabancı dil
puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılarak başarı
notu hesaplanır. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuran adayların başarı
puanlarının hesaplanmasında yüksek lisans mezuniyet notu yerine lisans mezuniyet notu dik-
kate alınır.

(3) Başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Adayın
başarılı sayılabilmesi için bilim sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almasının yanı sıra,
genel başarı puanının da en az 65 olması gerekir. Bu asgari koşul EABDAK’ın teklifi ve
EYK’nin kararı ile yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil aday
ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir.

(4) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile bilim sınavı puanı, ALES puanı, ya-
bancı dil puanı ve yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü
programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirleyerek tüm adayların sonuçlarını
en geç izleyen işgünü içerisinde EABD başkanlığı yoluyla ilgili enstitüye teslim eder.

(6) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
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(7) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin
öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 39 – (1) Ders ve tez dönemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danışman

olarak atanabilir.
(2)  Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danış-

man en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalışmaları, çalışmak is-
tediği alan ve danışmanın tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK
kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK ta-
rafından başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar önerilir ve EYK kararıyla atanır. 

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama, danışmanın talebi ve ilgili EABDAK
önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

(4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal
süresi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren, kayıtlı olan öğrenciler için uz-
manlık alan dersi açar.  Her öğrenci danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak
zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tara-
fından uygulanır.

(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşama-
sında ilgili EABDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak da-
nışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra ya-
pılamaz. 

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya ka-
dar devam eder.

(7) Danışmanın, Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman ikinci
danışman olarak devam edebilir.

(8) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK yetkili kurul-
larınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK tara-
fından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
doğrultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda
iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yük-
sek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Dok-
tora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 2.50 GABNO ile ta-
mamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. 

(2) Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Bütünleşik doktora programları için bu süre en geç yedinci yarıyılın sonuna kadardır. Geçerli
bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Bir öğrenci bir yıl içerisinde en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girebilir. Ye-
terlik sınavının tarihleri ilgili EYK tarafından belirlenir.

(4) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK tarafından danışmanın da görüşü alınarak önerilen,
biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, 5 öğretim üyesi
ve biri aynı anabilim dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nin onayı ile geçerlilik kazanır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri
tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda sorulan
sorular ve cevapları yazılı olarak kayıt altına alınır. Sözlü sınav, dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşabilir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. EABD başkanlığı öğ-
rencinin doktora yeterlik sınavlarındaki (yazılı ve sözlü sınav sonucu) başarı durumunun be-
lirtildiği formları en geç üç işgünü içerisinde enstitüye tutanakla bildirir.

(7) 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.

(8) 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.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi,

EABDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri

ilgili EABD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya
Üniversite içindeki başka bir EABD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu
ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK’ın gerekçeli önerisi ve
EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı ol-
maksızın komite toplantılarına katılabilir.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK ra-
poruna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD başkanlığına iletir.
Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD başkanlığı sorumludur. TİK, gön-
derilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve
saati TİK tarafından belirlenir ve EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra altı ay içerisinde tez önerisini savun-
mayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) 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
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) 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.
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.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım
kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. TİK raporu ile başarılı sayılan öğrenci, ilgili dönemin uzmanlık alan der-
sinden başarılı sayılır. Tez önerisi savunması TİK raporu yerine sayılmaz.

(4) Doktora yeterlik tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile bir-
likte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uy-
gun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK kararıyla belirlenmiş
olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim dalı baş-
kanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate ala-
rak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(5) Doktora yeterlik tez savunma jürisi, EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile atanır.
Jüri, TİK ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman
dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD öğretim üyeleri arasın-
dan, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 2 yedek üye belirlenir. İkinci
tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma sınavına dinleyici
olarak katılabilir. Tez savunma jürisi, sadece gerekli görüldüğü hallerde EABDAK önerisi ve
EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Doktora tez savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları
eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla
belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü
belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem yapılır.

(8) Doktora tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır. 
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(9) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulu-
nur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 44 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin

ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış Enstitü tarafından istenen sayıda nüshası ile birlikte
elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK, 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.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK
kararı ile doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Ortak lisansüstü programlarda doktora diploması, ilgili enstitülerin bağlı bulunduğu
Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 45 – (1)  Sanatta yeterlik çalışması,  özgün bir sanat eserinin ortaya konul-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim 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) EABDAK/EASDAK önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygula-
nabilir. 

(4) Doktora programlarında EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK onayı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir. EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli
birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
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(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
(7) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt

yaptırmak zorundadır.
(8) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak sanatta yeterlik

programları şeklinde düzenlenebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 46 – (1)  Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans

ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde son beş yıl içinde 55
puandan az olmamak koşuluyla EABDAK/EASDAK önerisiyle ve EYK tarafından belirlenen,
YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen ALES taban puanına sahip olmaları veya YÖK
tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan (GRE, GMAT ve benzeri) buna eşdeğer bir
puan almış olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adaylar ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip
adayların, 4.00 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 70 yüksek lisans not ortalamasına sahip ol-
maları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların, anadilleri dışında İngilizce, Al-
manca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden
birinden ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan mua-
dili bir puan alması zorunludur. İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil
puan şartı artırılabilir.

(4) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölüm-
de/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz. Bu asgari puanların, başvurulacak prog-
ramların özelliklerine göre gerek görüldüğü takdirde yükseltilmesine EABDAK/EASDAK’ın
önerisiyle ve EYK tarafından karar verilebilir.

(5) İlgili sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından
mezun olanların başvurabileceği, EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EYK kararı ve Senato onayı
ile belirlenir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek iste-
dikleri programı belirten dilekçelerini ve program kapsamında istenen belgeleri akademik tak-
vimde belirtilen süre içinde ilgili enstitüye teslim ederler.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 47 – (1) Bilim/sanat (mülakat/yetenek sınavı/portfolyö/performans) sınavı,

ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD/EASD başkanının
olduğu en az 3 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim/sanat sı-
navında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak al-
tına alınır. 

(2)  Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde jüri tarafından ALES puanı, yabancı
dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim/sanat sınavı sonuçları değerlendirmeye katı-
larak başarı notu hesaplanır. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuran aday-
ların başarı puanlarının hesaplanmasında yüksek lisans mezuniyet notu yerine lisans mezuniyet
notu dikkate alınır.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ocak 2019 – Sayı : 30654



(3) Başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Adayın
başarılı sayılabilmesi için bilim sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almasının yanı sıra,
genel başarı puanının da en az 65 olması gerekir. Bu asgari koşul EABDAK/EASDAK’ın teklifi
ve EYK’nin kararı ile yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil
aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir.

(4) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile bilim sınavı puanı, ALES puanı, ya-
bancı dil puanı ve yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü
programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirleyerek tüm adayların sonuçlarını
en geç izleyen işgünü içerisinde EABD/EASD başkanlığı yoluyla ilgili enstitüye teslim eder.

(6) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(7) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarı-
yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üni-
versitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

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

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 49 – (1) Ders ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların dö-

nemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.
(2)  Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danış-

man en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalışmaları, çalışmak is-
tediği alan ve danışmanın tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK
kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK ta-
rafından başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar önerilir ve EYK kararıyla atanır. 

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama,
danışmanın talebi ve ilgili EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

(4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal sü-
resi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık
alan dersi açar.  Her öğrenci danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorun-
dadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından
uygulanır.
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(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşama-
sında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.
Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden
sonra yapılamaz. 

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya ka-
dar devam edebilir.

(7) Danışmanın, Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman ikinci
danışman olarak devam edebilir.

(8) YÖK yetkili kurullarınca belirlenen öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sa-
yısının üst sınırına ilişkin sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK
tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İl-
keler doğrultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması duru-
munda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz
yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora/sanat

çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta
yeterlik programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 2.50 GABNO
ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. 

(2) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Bütünleşik programlar için bu süre en geç yedinci yarıyılın sonuna kadardır. Geçerli bir maze-
reti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Bir öğrenci bir yıl içerisinde en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sı-
navının tarihleri ilgili EYK tarafından belirlenir.

(4) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK/EASDAK tarafından danışmanın da görüşü alınarak
önerilen, biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 öğ-
retim üyesi ve biri aynı anabilim/anasanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan
seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nin onayı ile geçerlilik kaza-
nır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından
yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve ce-
vapları yazılı olarak kayıt altına alınır. Sözlü sınav, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşabilir. Sınav
jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. EABD/EASD başkanlığı öğrencinin
doktora yeterlik sınavlarındaki yazılı ve sözlü sınav sonucu başarı durumunun belirtildiği form-
ları en geç üç işgünü içerisinde enstitüye tutanakla bildirir.

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

(8) 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.
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Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi,

EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri

ilgili EABD/EASD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan
veya Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanla-
rının tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK/EASDAK’ın gerekçeli öne-
risi ve EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı ol-
maksızın komite toplantılarına katılabilir.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK ra-
poruna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD/EASD başkanlı-
ğına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD/EASD başkanlığı so-
rumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması
MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde
sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tara-
fından belirlenir ve EABD/EASD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisini altı ay içerisinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.
(4) 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
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran 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.
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.

(2) Sanatta yeterlik programındaki tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. TİK raporu ile başarılı sayılan öğrenci, ilgili dönemin uzmanlık alan der-
sinden başarılı sayılır. Tez önerisi savunması TİK raporu yerine sayılmaz.
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(4) Sanatta yeterlik tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile bir-
likte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uy-
gun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK/EASDAK kararıyla
belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dik-
kate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(5) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı
ile atanır. Jüri, TİK ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere,
danışman dâhil 5 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD/EASD öğretim
üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 2 yedek üye belir-
lenir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma
sınavına dinleyici olarak katılabilir. Tez savunma jürisi, sadece gerekli görüldüğü hallerde
EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri
toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir
tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir top-
lantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem ya-
pılır.

(8) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması tez savunma sınavı
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(9) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulu-
nur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa
eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu 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 öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışması reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması tez savunma sınavında başarılı olan öğ-

renci, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış enstitü tarafından istenen
sayıda nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK, 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.
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(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK
kararı ile sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde
EABD/EASD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-
zuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Ortak lisansüstü programlarda sanatta yeterlik diploması, ilgili enstitülerin bağlı
bulunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

(4) 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.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları
MADDE 55 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisans-

üstü programlara başvuruları EYK tarafından değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve
ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde
gelen veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan
burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değer-
lendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı ola-
rak yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının
görüşü, EYK kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu alınan yabancı
uyruklu adaylardan yeterli düzeyde Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması ya da Çankırı
Karatekin Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen veya eşdeğerliği
kabul edilmiş olan bir kurum tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlarla (Türkçe
yeterlilik puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 olanlar), Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir
yükseköğretim kurumundan mezun olanlar doğrudan lisansüstü eğitime alınırlar. Türkçe dü-
zeyinin yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, yüksek lisans öğrenimlerine
takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki ya-
rıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sı-
navdan da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler başvurdukları doktora programının yabancı dil şartlarını
sağlamak zorundadır.

(3) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programa kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir eğitim kurumundan mezuniyetle-
rini veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz
etmeleri halinde EYK kararı ile merkezi yabancı dil sınavından muaf sayılabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 56 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDAK/EASDAK kararı ile lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı
mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek li-
sans programı mezunu veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. 

(3) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
EABD/EASD programlarına kabul edilecek özel öğrenci sayıları ve koşulları ilgili anabilim
dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.
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(4) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda bilimsel hazırlık dâhil en fazla iki ders alabilir.

Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve
izledikleri dersin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(7) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders/kredi/saat ba-
şına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Özel öğrencilerin kayıt oldukları
dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere enstitü müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve
başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(9) Özel öğrencilerin, en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağ-
layarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine
ilgili EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı derslerin
muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin
%50’sini geçemez.

(10) Kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(11) Özel öğrencilik için başvuru tarihi ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 57 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edi-

len, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık prog-
ramı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-
sek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

(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 EABDAK/EASDAK kararı ve
EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa iliş-
kin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler veya varsa ders havuzu ile
ilgili tanımlamalar, ilgili EABDAK/EASDAK önerisi, EYK kararı ile lisans veya Enstitü ta-
rafından açılacak lisansüstü ders programı kapsamındaki dersler ile tamamlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından alınacak dersler/ders havuzu öğrenci kabulü sıra-
sında öğrenciye bildirilir.

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

(7) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler lisansüstü not ortalamasına dâhil
edilmez.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 58 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanı-

nan yurt dışı lisansüstü programlar arasında yapılır. İlgili EABD/EASD başkanlığı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını enstitü
müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar EABDK/EASDK’ın görüşü, EYK kararı ve Senatonun ona-
yı ile kesinleşir. Kontenjanlar ve başvuru koşulları enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgeler ile birlikte enstitü müdürlüğüne yapar. Başvuruların değerlendirilmesi ve ka-
bulü EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar
şunlardır:

a) Öğrenci, enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış ol-
malıdır.

b) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en
az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış ders ve tez aşamasında bulunan öğ-
renciler, yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.

c) Öğrencinin başardığı derslerin not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden
70 puan (4.00 üzerinden 2.00) ve doktora için 100 üzerinden 75 puan (4.00 üzerinden 2.50)
olması gerekir. 

ç) Ders veya tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili
EABDAK/EASDAK’ın gerekli gördüğü kadar krediyi ilgili anabilim dalı derslerinden almak
ve EABDAK/EASDAK gerekli gördüğünde yeniden tez önerisi vermek zorundadır.

d) Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
(4) Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha

önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.
(5) Daha önce alınmış olan derslerin eşdeğerliği ve öğrencinin hangi derslerden muaf

olacağı ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.
Kayıt dondurma 
MADDE 59 – (1) EYK, lisansüstü programlara haklı ve geçerli nedenlerden dolayı de-

vam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam iki yarıyıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma
süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Zorunlu hallerde bu süre EYK tarafından uzatılabilir
ve azami öğretim süresine eklenir.

(2) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili
yarıyılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurdukları takdirde EYK ka-
rarıyla kayıtlarını dondurabilir.  

(3) İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli
olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 60 – (1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli ne-

denler aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulun-

maması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
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d) Birinci derecede yakın akrabaların ölümü halinde, öğrencinin ara verme zorunda ol-
duğunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelemesi,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine
göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya
tutukluluk hali,

g) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması nedeniyle askere alınması,

ğ) Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı
oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilme-
leri,

h) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belge-
lenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

ı) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğ-
rencinin Rektörlükçe izinli sayılması.

Özel anlaşmalar
MADDE 61 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve

Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak ama-
cıyla öğrenci kabul edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 63 – (1) 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı

öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye
ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

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

(3) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında sekizinci maddenin yedinci fıkrası uygulanmaz.

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

yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin adı “HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKLERARASI İŞBİRLİĞİ VE SİMÜ-

LASYON EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simü-

lasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ b) Merkez (HÜMİSAM): Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülas-

yon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadavra, hayvan, simülasyon ve modelleme ile ilgili

akademik çalışmalar yapmak, projeleri geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu prog-

ramlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve

uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2018 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp alanlarında ileri düzeyde bi-

limsel ve biyoteknolojik araştırma - geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu uygulamaların kli-
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niğe geçişi için preklinik araştırmalar yapmak, bu uygulamaları klinik uygulamaya hazır hale

getirmek, yurt içi ve yurt dışında bu alanlardaki diğer araştırma ve uygulamaları takip etmek,

eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp ile ilgili konularda temel ve kli-

niğe dönük araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yapılmakta olan ulusal ve uluslar-

arası çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Araştırma ve uygulama amacıyla kök hücre ve/veya hücrelerin yeni teknolojiler kul-

lanılarak geliştirilmesi, bankalanması, dağıtımı ve ulusal düzeye taşınması için gerekli alt yapıyı

ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde oluşturmak.

c) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp alanında araştırma, geliştirme

yürüten ve uygulama yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim ağı oluşturmak.

ç) Sağlık bilimleri, Fen ve Mühendislik birimlerinin katılımıyla çok disiplinli bir yapı-

lanma oluşturmak, kamu ve özel sektör araştırma-geliştirme birimleri ile işbirliği yaparak ürün

ve teknoloji geliştirebilecekleri bir platform oluşturmak.

d) Bu alanlarda kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri top-

lantılar tertip etmek, öğrenciler ve genç araştırıcılara pratik ve teorik eğitim desteği vermek.

e) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen

bilimsel sonuçları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, kitap, makale,

dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal

ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak,

ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araş-

tırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp konusunda toplumun aydınlatıl-

ması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla sürekli eğitim programları düzen-

lemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında

programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı olan Kök Hücre, Hücre/Gen Tedavi-

leri ve Yenileyici Tıp Araştırma ve Uygulamaları konusunda Üniversitede görev yapan öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-

cısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdür yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi

kendisine vekalet eder. Altı ayı geçen vekaletlerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekti-

ğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektör onayına sunar. Müdürün görevi sonlan-

dığında yardımcılarının görevi de sona ermiş olur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmasını ve kullanılmasını sağlamak.

d) Yönetim kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite

Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-

denle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkez faaliyetleriyle ilgili esasları be-

lirler. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda

çalışmalar yapan, deneyim sahibi Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları

ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından istekleri halinde Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen onbir kişiden oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Demirbaşlar ve alt yapı kullanım bedeli

MADDE 14/A – (1) Merkez tarafından önerilen ve proje desteği sağlanan çalışmalar

kapsamında alınan alet ve ekipman Merkezde konumlandırılır ve demirbaş olarak kaydedilir.

(2) Merkez tarafından verilen hizmetler için alt yapı kullanım bedeli alınır. ”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin bi-

rinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen

ulusal ve uluslararası sınavlara dayanılarak A1, A2, A3, B1 ve B2 notu ile muaf tutulanlar veya

bu eğitimde A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alarak başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim prog-

ramlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf

tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen (A1, A2 hariç) öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu ya-

bancı dil dersine kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl

başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabi-

lirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ka-

nıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayıla-

bilmelerinde, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin İzin-

ler başlıklı 37 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı lisansüstü öğrencilerinin izinli sayılabilmelerinde,

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İzinler başlıklı

50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Lisansüstü yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin

izin işlemleri ilgili enstitü tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans

ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2016 29796

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2018 30366
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-

nomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci mad-

desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir dönemde, herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenciler belirtilen

not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/1/2013 28536

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/8/2013 28749
2- 22/1/2014 28890
3- 17/8/2015 29448
4- 18/1/2016 29597
5- 1/6/2016 29729
6- 12/8/2016 29799
7- 14/7/2017 30124
8- 15/8/2017 30155
9- 23/10/2017 30219
10- 2/4/2018 30379
11- 26/5/2018 30432
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Genel Koordinatör): Merkezin Müdürünü,

d) Merkez müdür yardımcıları (Koordinatörler): Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan

öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmak ve Psikoloji Bölümü

lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve

eğitim olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik sorunları çerçevesinde destek gereksinimi olan bireylere hizmet sunmak.

b) Klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik gö-

rüşme yapmalarına olanak sağlamak.

c) Lisans öğrencilerinin klinik derslerde aktarılan teorik bilgileri gözlem yoluyla pe-

kiştirmesini desteklemek.
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ç) Öğrencilere klinik psikoloji araştırmaları konusunda eğitim ve staj imkanları sağlamak.

d) Akademisyenlerin klinik psikoloji etkinlik ve süreç araştırmaları yürütmelerine, öl-

çüm araçları geliştirmelerine ve klinik psikoloji araştırmaları için veri toplamalarına olanak

sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü (Genel Koordinatör)

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en az

lisans düzeyinde psikoloji eğitimi almış kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Müte-

velli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu gö-

revlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple Mer-

kez Müdürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi

sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü

görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem

planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyul-

duğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer

konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde ça-

lışmalarını sağlamak.

f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için

Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.
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Merkez müdür yardımcıları (koordinatörler)

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun onayıyla Psikoloji Bölümünde görev yapan öğ-

retim elemanları arasından en fazla iki merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür

yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütül-

mesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden

sona erer. Görev süresi biten merkez müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir

veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Merkez müdür yardımcıları (koordinatörler) Merkez Müdürlüğünce verilen görev-

leri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Rektör.

b) Bölüm Başkanı.

c) Merkez Müdürü.

ç) Bölüm öğretim üyelerinden iki kişi.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim

Kuruluna Bölüm Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az

iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Rektör ve Bölüm Başkanının görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri

de sona erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyelerin

görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda

Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek.

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve pro-

jelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Merkez Müdürü (Genel Koordinatör) tarafından ha-

zırlanacak yıllık raporu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek so-

nuçlarını üst yönetimin bilgisine sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini

karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Bölüm öğretim üyelerinden üç kişi.

c) Merkezin faaliyet alanları itibarıyla temayüz etmiş kişiler arasından Bölüm tarafından

önerilen ve Rektörlük tarafından onaylanan iki kişi.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyeliği de sona erer.

Bu göreve atananlar Danışma Kurulunun doğal üyesi sayılırlar ve Rektör tarafından Danışma

Kurulunun üyeleri olarak görevlendirilirler. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır, bu üyeler ye-

niden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu du-

rumlarda olağanüstü toplanır. Toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdür-

lüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KAUAYAUM) gö-

revlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas

Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyet-

lerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların

oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal ka-

yıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,

teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (KAUAYAUM): Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; acil durum ve afet yönetimi hakkında bilimsel araş-

tırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danış-

manlık desteği vermek, afet risklerinin azaltılması konusunda farkındalığı artırmak üzere faa-

liyetler düzenlemek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Afet yönetimi,

afet risklerinin azaltılması ve afet haberleşmesi ile ilgili resmi veya sivil toplum kuruluşları ile

işbirliği yapmak ve Türkiye’nin afet yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda; araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama çalış-

malarını yürütmek ve projeler yapmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile birlikte Merkezin amacı ve faaliyet alanı kapsamın-

daki konularda önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

c) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte panel, seminer, konferans, kongre ve

benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunarak, rapor,

bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında mesleki ve hizmet içi kurs ve serti-

fika programları düzenlemek,

e) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ku-

ruluşları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve işbirliği protokolü hazırlamak,

f) Afetler konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ile-

tişim ağı kurmak, ortak çalışmalar yürütmek ve karşılıklı eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

g) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel afet veri tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve

kuruluşlarla veri paylaşımında bulunmak,

ğ) Afet konusunda bilgi birikimi oluşturmak, bu bilgi birikimini çeşitli iletişim kaynak-

larını kullanarak yaymak, toplumda farkındalık ve afet bilinci oluşturmak,

h) Merkez bünyesinde afet haberleşmesi birimini kurmak, bu birimde görev alacak per-

sonelin eğitimini vermek ve haberleşme sistemleri ile ilgili resmi işlemleri yapmak,

ı) Afet yönetimi ile ilgili dokümantasyon merkezi kurarak arşivleme çalışması yapmak

ve Merkez bünyesinde bir kütüphane oluşturmak,

i) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; acil durum ve afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar

yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği

işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle

biter. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcılarından biri

Müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenli ve etkin çalışma-

sını sağlamak,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, gerekli hallerde Yönetim Kurulu

ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını ve buna bağlı bütçeyi Rektörün onayına sunmak,

e) Afet yönetimi ile ilgili resmi veya sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği proto-

kolleri yapmak, bu protokolleri Merkez Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Afet Yönetimi Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi Müdürü tarafından önerilen Üniversitedeki öğretim elemanları

arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üyeler aynı usul ile

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye seçilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak, Merkezin araştırma, uygulama ve

eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin idari, mali ve bütçe gereksinimlerini belirlemek,

c) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

d) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

e) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

f) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

g) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, afet yönetimi, afet zarar-

larının azaltılması, afet haberleşmesi ve bu konularda bilinçlendirme ile ilgili çalışmalar yapmış

ya da yapmakta olan en fazla yirmi bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafın-

dan üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından, kamu kuruluşları

ve sivil toplum kuruluşlarından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere

Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-

maz. Danışma kurulunun toplantıları elektronik ortamda da gerçekleştirebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur,

kararları bağlayıcı değildir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Arama ve kurtarma ekibi

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından

bir arama kurtarma ekibi kurulabilir. Arama kurtarma ekibinin yapısı, faaliyetleri, çalışma şekli

hakkındaki usul ve esaslar Merkezin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Afet haberleşmesi birimi

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından

bir afet haberleşmesi birimi kurulabilir. Bu birimin yapısı, faaliyetleri, çalışma şekli hakkındaki

usul ve esaslar Merkezin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir. Merkezin gelir ve giderleri Üniversitenin bağlı bulunduğu mevzuat

hükümlerine göre işlem görür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Eyüpsultan İlçesi Işıklar mevkii’nde yaptırılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin 

İşletilmesi işinin intifa hakkı karşılığı 10 yıl süre ile ihalesi yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4489 
2) İşin Konusu : Eyüpsultan İlçesi, Işıklar mevkinde yaptırılan, Atık 

Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin, Enerji İletim 
Hattının yapılması, tesis için gerekli tüm izinlerin ve 
lisansların alınması, Atık Yakma ve Enerji Üretim 
Tesisinin işletilmesi ve işletme süresince elde edilen 
elektrik gelirinden belediyemize pay verilmesi için intifa 
hakkı karşılığı ihale edilmesi işi 

3) İşletme Cinsi : Atık Yakma ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi 
4) Adres Bilgisi : Eyüpsultan İlçesi, Işıklar Mevkii, Atık Yakma ve Enerji 

Üretim Tesisi Sahası 
5) ) İşletme Süresi : 10 Yıl 
6) Muhammen Bedel : Yıllık Brüt Cironun %29,3’ü + KDV’si (Asgari 

68.300.440.-TL + KDV/Yıl olmak üzere) 
7) Geçici Teminat : 20.490.132.-TL 
8) Yeterlik İçin Son Başvuru  
    Tarih ve Saati : 29 Ocak 2019 Saat: 16:30 
9) İhale Tarihi ve Saati : 30 Ocak 2019 Saat: 13.00  
Son teklif verme tarih ve saati : 30 Ocak 2019 Saat: 13:00 
10) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu 
   Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/İstanbul 
11) Yeterlik Başvurusunun  
      Yapılacağı Yer : Atık Yönetimi Müdürlüğü 
   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı 

Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 1 
Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL 

12) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif 
Usulü 

13) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 500.-
TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü –Hacı Ahmet 
Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:1 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın 
alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

Tel: 0 212 312 68 38 Fax: 0 212 449 50 69 
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14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

14.1.1. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres beyanı göstermesi, (Tüzel Kişiler) 

14.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi; 

a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(14.1.2.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.1.3. İmza Sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli 

imza sirküsü. 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(14.1.3.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

14.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) LFG - Çöp Gazından elektrik ürettiğine dair EPDK’dan alınmış 4MW ve üzerinde 

kapasiteye sahip Üretim Lisansına sahip olduğunu gösterir belge. 

b) Tek bir sözleşme kapsamında yıllık asgari 5.000.000 ton Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

işletmiş olduğunu gösterir belge. 

c) İsteklilerin yıllık en az 50.000.000.-TL ciro yapmış olduğunu gösterir belge. 

d) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(14.1.5.a.), (14.1.5.b.) ve (14.1.5.c.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

14.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

14.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır.) 

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf. 

14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı. 

14.2.3. Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi; 
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a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(14.2.3.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.2.4. İmza Sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli 

imza sirküleri. 
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(14.2.4.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
14.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

14.2.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
15. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl 
veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

16. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi 
Müdürlüğü - Hacı Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 1 Kasımpaşa-
Beyoğlu/İSTANBUL adresine, 29/01/2019 saat: 16:30’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade 
edilecektir. 

17. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç ihale günü (30 Ocak 2019) saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 
Fatih/İSTANBUL ) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

19. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

20. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 391/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL 

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
(KfW-WB4-YAPIM-29) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (KfW-WB4-YAPIM-29) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım ikmal inşaatı işleri anahtar teslimi götürü 

bedel olarak gerçekleştirilecektir.  
 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

KfW-WB4-
YAPIM-29 

1 Üsküdar 
Lütfi Erçin Ortaokulu 
Beylerbeyi Mah. Koruluk Sok. No:33 Üsküdar/ 
İstanbul 

2 Kadıköy 
Bostancı İlkokulu 
Ali Nihat Tarlan Caddesi No:40 Bostancı, Kadıköy/ 
İstanbul 

 
3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2015-2016-2017 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2018 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 30.000.000 
TL olması gerekmektedir. (2018 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2017 yılı cirosuna 
eklenecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2014-2018) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
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tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 
yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır.  

III.Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.000.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KfW-WB4-YAPIM-29) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
700.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14 Şubat 2019 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (212) 518 55 00 
Fax : +(90) (212) 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 349/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
TMMOB Maden Mühendisleri Odasından: 
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—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 
 390/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı  
VAKFEDENLER: Türkan ELÇİ, Pahiz Nazenin ELÇİ 
VAKFIN İKAMETGAHI: DİYARBAKIR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.11.2018 tarihli, E:2017/810, K:2018/945 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Evrensel insan haklarını, temel hak ve hürriyetlerini bireysel ve 
kolektif hakları koruyan ve geliştiren; bireyin ve Toplum Bilimin (Sosyoloji) tanımına göre 
toplumun maddi varlığına, hukuk güvenliğine karşı sorumluluk bilinciyle insan hakları hukuku 
merkezli hak ve özgürlük çalışmaları yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit  
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının 

aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya kamu kurumuna 
devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 350/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
 387/1-1 
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Tarım ve Orman 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: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR 

 
Dosya No : 51.00.606 Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi     : 28-29-30/11/2018-01/12/2018-246 NEVŞEHİR  
Karar Tarihi ve No   : 28/11/2018-3348 
Niğde İli, Merkez İlçesi, Aktaş Kasabası, Yeni Mahalle, 266 ada 9 parselde yer alan Aktaş 

Yıkık Kilise Kalıntısının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesi talebini içeren Niğde 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.08.2018 gün ve 680488 sayılı yazısı ve ekleri ile 
9 parselin yola terk ve ifraz talebini içeren Aktaş Belediye Başkanlığı’nın 20.03.2017 gün ve 325 
sayılı yazısı,  Nevşehir Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu’nun 27/09/2017 gün ve 2770 
sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2018 gün ve 439482 sayılı yazısı, Niğde 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bila tarih ve 5381 sayılı yazısı, Niğde Valiliği İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 04.10.2018 gün ve 2842331 sayılı yazısı, Aktaş Belediye 
Başkanlığına hitaplı 05.09.2018 gün ve 718036 sayılı yazımız, Nevşehir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 30/06/2018 gün ve 3174 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.11.2018 gün ve 551313 sayılı raporu okundu. 
Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Harita),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Aktaş Kasabası, Yeni Mahalle, 266 ada 9 parselde yer alan Aktaş 
Yıkık Kilise Kalıntısının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi 
nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca 
ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili 
birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 
kurulumuzdan görüş alınmasına, ifraza ilişkin hazırlanan ifraz krokisindeki sınırlar ile 
Kurulumuzca uygun bulunan I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uyuşmaması sebebi ile 
ifrazının ise uygun olmadığına, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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