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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU VE AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ORAFMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
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) Merkez: Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi (ORAFMER)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
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ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkin-

liklere katılmak.
b) Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak.
c) Ortadoğu ve Afrika’yı konu alan akademik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzen-

lemek.
ç) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamak.
d) Ortadoğu ve Afrika araştırmaları kapsamında projeler yürütmek.
e) Farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün ku-

ram, kavram ve perspektif geliştirme imkânını artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağı-

daki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Üniversitede eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyetleri

konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitimler düzenlemek.
b) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, araş-

tırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
c) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katıl-

mak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bi-
limsel etkinlikler düzenlemek.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
d) Araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.
e) Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM)

aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek.
f) Kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla işbirliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar

ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün yokluğunda yerine müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı du-
rumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı
geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcısı dâhil

beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-
dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluş-

turmak.
e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bu-

lunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite için-
den veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.
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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 maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,”
“o) Ara sınav: İlgili ön lisans veya lisans programı ders planında öngörülen bir dersin

yarıyıl içinde yapılan sınavını,
ö) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “İlk kayıt işlemleri” olarak

değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) İngilizce Hazırlık Programındaki azami öğrenim süresi iki yıldır ve programdan

ilişik kesmeye ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde düzenlenen ve Senato
tarafından belirlenen esaslar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna

dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Mali
İşler Direktörlüğünden alınan, Rektörlük tarafından belirlenen bedelin yatırıldığını gösteren
dekontla birlikte Güvenlik İşleri Ofisine sunulması gerekir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Güvenlik İşleri Ofisi tarafından geri alınır ve imha edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen süre içinde ödemeyen öğren-
cilerin o dönem için kayıtları yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin akademik takvim uyarınca o yarıyıl
için öngörülen eğitim ve öğretime başlama tarihinden önce herhangi bir sebeple ayrılması, çı-
karılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde öğrenim ücreti ödenmez. Öğrencinin
eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması,
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kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte biri ödenir.
Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması,
çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin tamamı
ödenir. Kayıt dondurma hakkındaki hükümler saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluştur-
dukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders
kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma iş-
lemi tamamlandıktan sonra yenilenmiş sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bu madde uyarınca muafiyet tanınan dersler ancak ilgili fakülte/yüksekokulun yö-
netim kurulu kararı ile ikinci kez alınabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm tarafından verilen
çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye
çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme projeleri ve
benzeri çalışmalardan oluşur. Dönem projesi, stüdyo, bitirme tezi veya projesinin; yürütülmesi,
tamamlanması ve kabul edilmesi ile birbirini izleyen ders ya da ön koşullu ders olarak düzen-
lenmesine ilişkin esaslar Fakülte veya Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile
belirlenir.”

“(4) Her dersin AKTS veya KHAS kredisi öğretim planında belirtilir. Ders kredileri;
ilgili programın diploma düzeyi, alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belir-
lenen kredi aralığı, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faali-
yetler için gerekli çalışma saatleri ile ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı
bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısı göz önünde bulundurularak Senato tarafından be-
lirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci ön lisans veya lisans öğrenimine birinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi ola-
rak başlar. Öğrencinin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmesi için her defasında birinci yarıyıldan
başlayarak öğrencinin bulunduğu yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyıl-
ların nominal kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 6 KHAS kredisi, AKTS kredi siste-
mine tabi öğrencilerin en az 12 AKTS eksiğini başarmış olması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Maksimum kredi yükü, genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrencilerin nominal
kredi yükünün 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrencilerin 12 AKTS üstünde ala-
bilecekleri kredi miktarıdır.”

“(5) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 KHAS kredisi daha alarak mezun
olabilecek durumda olan öğrencilerin bu madde ve 30 uncu madde hükümleri uyarınca belir-
lenen kredi yükleri, 30 uncu maddede tarif edilen öğrenci statülerine bakılmaksızın, ilgili birim
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yönetim kurulu tarafından, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil ol-
mak üzere, en fazla 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrenciler için 12 AKTS art-
tırılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde
belirtildiği şekilde uygulanır.”

“(6) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar,
arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar
ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve
yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur.
Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna kat-
kısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve benzeri ders
ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim elemanı ta-
rafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere duyu-
rulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir.
Ders izlenceleri her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili öğretim üyeleri
tarafından sisteme yüklenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Transfer (TR) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına ka-
tılan veya başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, eşde-
ğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer
dersleri için kullanılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Başarısız öğrenciler, bulundukları yarıyıl için ders planlarında öngörülen nominal
kredi yükünü aşmamak üzere öncelikle önceki yarıyıllarda başarısız (FF) oldukları dersleri
ders kaydı yaptıkları yarıyılda açıldıkları takdirde almak zorundadırlar. Öğrenciler isterlerse
not yükseltmek için koşullu başarılı (DD ve DC) oldukları dersleri ve önceki yarıyıllara ve/veya
içinde bulundukları yarıyıla ait iki yeni dersi alabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Mazeret sınavı, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders ve not yükseltme sınavları
yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına, yarıyıl sonu
sınavlarına, tek ders ve not yükseltme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili
birim yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ağırlıklı genel not ortalamaları en az 2.00 olup, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
mezuniyet koşullarını, bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç, yalnızca bir dersten
başarısız oldukları için yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders
sınavı hakkı verilir.”
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“(7) Tek ders sınavında başarısız olan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, tek
ders sınavına girmek istedikleri yarıyılda dersin açılması halinde akademik takvimde belirtilen
ders kayıt süresi içinde derse kaydolurlar. Dersin açılmaması halinde öğrenci akademik tak-
vimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrenci-
lerden öğrenim ücreti alınmaz; ancak, bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) bendi
ile üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, Akademik Takvimde be-
lirtilen süre içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir; ancak, mücbir
sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.”

“(2) Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de ön lisans prog-
ramlarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına
izin verilebilir.”

“(4) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma talep formu doldurularak fakülte de-
kanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapılır. Öğrenciler, talep formuna haklı ve geçerli nedenleri
kanıtlayan belgeleri de eklemek zorundadırlar. Başvurular fakülte/yüksekokul yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Öğrenciye ve işlem için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bilgi verilir.”

“(6) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi
için öğrenim ücretinin dörtte birinin ödenmesi zorunludur. Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt
dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı ise öğrenim ücretinin burs ve indirim
tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır. Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten
itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik
olarak ortadan kalkar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “kesilir:” ibaresi “kesilir.” olarak değiştirilmiş, birinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlişik kesme işleminin öğrenci tarafından talep edilmesi halinde öğrencinin dilekçesi üzerine
Rektörlük onayı ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.”

“(2) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgeler-
den sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğ-
rencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Geçici mezuniyet belgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya noter
tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza karşılığı teslim edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Diploma ve not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine
veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza karşılığı
teslim edilir.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Ön lisans diploması ve not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat
kendisine veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin etmiş olduğu vekiline imza
karşılığı teslim edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve ba-

şarmış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğren-
cisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bir yarıyılda not döküm
çizelgesinde hariç tutulmamış K veya FF veya VF notları bulunan öğrenciler, not ortalamaları
belirtilen aralıklarda olsa bile, o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar. Onur ve
yüksek onur öğrencilerinin durumu not döküm çizelgesinde belirtilir.

(2) Tüm derslere ilişkin ağırlıklı genel not ortalaması, 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler
onur listesine; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olur-
lar. Onur ve yüksek onur listesine giren mezunların durumu not döküm çizelgesinde belirtilir
ve kendilerine onur/yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim öğrenci için oluş-

turulan elektronik posta adresine ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri
adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversite tarafından öğrenci adına oluşturulan
elektronik posta adresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ve her türlü bildirimin bu
adres üzerinden gerçekleşebileceği kayıt sırasında öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve öğren-
cinin onayı alınır. Elektronik posta adreslerini teknik veya fiziki bir engel sebebiyle takip etmesi
mümkün olmayan öğrencilerin durumu derhal yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(2) İadeli ve taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilecek bildirimlerde bilinen son adres
öğrencinin kayıt sırasında belirttiği adres olarak kabul edilir ve bildirim bu adrese yapılır. Üni-
versiteye kayıt sırasında belirttikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Direktör-
lüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğren-
cilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde bildirimin kendilerine tebliğ edildiği
kabul edilir.

(3) Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımın-
dan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2015 29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2015 29569

2- 28/8/2016 29815

3- 14/4/2018 30391
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

fından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

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

veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta ye-
terlik 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 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar

yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları baş-
langıç tarihinde sona eren dönemi,

c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı-
nı,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bütün
öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında,
bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan yüksek lisans programları
için öğretim üyesini, doktora programları için Senatonun belirlediği niteliklere sahip doçentlik
şartını sağlayan ve en az bir tezli yüksek lisans tezini yönetmiş öğretim üyelerini,

ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca
onaylanan beş kişilik komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı)  DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Enstitü: Kayseri Üniversitesine bağlı enstitüleri,
j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan; enstitü öğrenci
temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği
kurulu,
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k) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) İkinci danışman: Lisansüstü programlarda, tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-

şından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişileri,

n) Kanun: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

o) Lisansüstü Ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

ö) Müdür: Kayseri Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek

lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

r) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/anasanat dalı içinden diğeri anabilim/anasanat

dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip yönetim

kurulu kararı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Tez/Sanatta Yeterlik Çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin

amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

u) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına

hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat uygulama şeklinde

yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,

ü) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

y) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda oldu-

ğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim

biçimini,

z) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kul-

lanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

aa) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve dene-

yimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

bb) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

cc) Üniversite Yönetim Kurulu: Kayseri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

çç) Yarıyıl: En az yetmiş (70) iş gününden oluşan eğitim-öğretim süresini,

dd) Yasal süre aşımı: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ifade edilen yasal sü-

renin aşımını, 

ee) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ff) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora ça-

lışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar 

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:
a) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.
b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim da-
lından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi,
ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü
anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü
tarafından üç yıl süre ile atanır.

ç) Enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak li-
sansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli
ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ortak lisansüstü programlar yürütücü Enstitünün uh-
desinde olup, ilgili Rektörlüğün bulunduğu il dışında yürütülemez.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri/doktoralı öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez
önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi açıla-
bilir. Uzmanlık alan dersi ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak
üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Bu dersler yarıyıl
ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 4 AKTS kredisi olarak de-
ğerlendirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan
uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1, 2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık
alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık
alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez
çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.
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Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik
eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılabileceği gibi, danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
seminer ve tez çalışması 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen dillerden
birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 9 – (1) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-

retim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler. Hazırlık sınıfındaki eğitim ve
öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
öğrenci alım ilanında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-
ramın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyelerinin tez da-

nışmanlığı yapabileceği öğrenci sayısı en fazla 12 olmak üzere; tezli yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyelerinin talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak yuka-
rıda belirtilen öğrenci sayısı, Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün
onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru ko-
şulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda ya-
bancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş öğrenci kontenjanları da be-
lirlenebilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü
müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.
(2) İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz

yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti, ilgili
mevzuat çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra Üniversite Yö-
netim Kurulunun onayına sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar
için, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili
hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun
olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda is-
tenen belgelerin aslı veya noter onaylı nüshası kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü programlar
için belirtilen esaslara göre yapılır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı

Senato tarafından belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart pua-
nına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sı-
navdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu
öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları Türkçe
yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi veya okul
tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli görülüp istenilen diğer belge-
lerin tamamlanması durumunda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.

ç) Üniversitenin Güzel Sanatlar alanındaki yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş
olma koşulu aranmaz.

d) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip isten-
meyeceği ve taban puanları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans dip-
lomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvura-
cakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet
not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi
mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının
başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler
Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması ge-
rekir.

d) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir ana-
bilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES
puanı yoksa ALES 55 olarak kabul edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55
veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı
dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğ-
renci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu
puana muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre
yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.
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(5) Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul şartları;
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite sena-
toları tarafından karar verilir.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sa-
natlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde
birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;
a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,
b) Doktora için en az YDS’den 80 puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen

sınavlardan birinden bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekir.
(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Anabilim dallarının ilgili kurul kararı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato

kararı ile taban puanları yükseltilebilir.
(10)  Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte

başvurulabilir.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi

için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eği-
timi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına
sahip olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS
veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında
Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.
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(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye enstitü
yönetim kurulu yetkilidir.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan

değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile
birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların
(4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek-
öğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sına-
vında mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyorsa;
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının % 20’si
alınır. Mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavı yapılan anabilim dallarında ise
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat
ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınır. Toplam puanın
en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınav-
dan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama
yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kon-
tenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek
olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat ve/veya yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek
lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır.
Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim
dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının
%15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli
lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not
ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en
yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleşti-
rilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına
girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların
öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı
sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat ve/veya yazılı sınav jürisi, enstitü
yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az beş öğretim üyesi
arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde
sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

27 Ocak 2019 – Sayı : 30668                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



g) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığından
ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında;
yabancı dil puanının %20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta
yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav puanının
%60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan
alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak
ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası Ku-
rulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı
sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek
olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sınav şe-
killeri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Buna göre; 

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-
larından farklı alanlarda almış olan adaylar, 

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

bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına
göre öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS
kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından
daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış
ise lisans programlarından da ders aldırılabilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun
olarak yürütülür. Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorun-
dadır. 

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği,
bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki ya-
rıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
belirlenir. 

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek li-
sans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. 

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri iki yarıyılda
başaramayan öğrencinin kaydı silinir. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler
sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kay-
dolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam iki
yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremez-
ler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler
asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları dersleri, kredili
dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep eden-
lere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi” ve-
rilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek

lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğre-
nim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl
için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin
aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü
anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Nor-
mal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi
kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin
kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşa-
madan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca be-
lirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak
ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa
dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması.
c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en

az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması.
ç) Disiplin cezası almamış olması.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından

tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdür-
lüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora progra-
mında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda
görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş ka-
rarı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.
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c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisans-
üstü programlara ders dönemini başarıyla tamamlamadan önce yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü
eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın
yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için
başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören
Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü
anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları
aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda
yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dâhilinde ve

ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mev-
cut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiç-
bir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının
geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir
sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı
ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en
az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde
en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer
öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde ens-
titüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı
veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi.
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü

programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir.
Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı
uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’deki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğren-
cilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde
12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hü-
kümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu karar-
larıyla belirlenir.
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Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin lis-

tesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü

Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin
kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı veya noter tasdikli örneği kabul
edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim
kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı
iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler, 

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans,
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için
katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını
kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen
öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belir-
tilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından ka-
bul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü
yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlen-
dirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca katkı payı/öğrenim
ücreti alınır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve

tez birinci danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri
alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından ata-
nır. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danış-
manı Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmalıdır.
İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu
ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
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(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
(ilgili alanda Üniversitelerarası Kurulca belirlenen asgari doçentlik başvuru şartlarını taşıyan
öğretim üyelerine verilebilir) öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi danışman tarafından yürütülür. Danışman;
lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri be-
lirler ve onaylar. Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması
veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü ana-
bilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye
yeni bir danışman atanır. Yeni danışman atanmama durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi
işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belir-

tilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.
(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok

45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri hari-

cinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultu-
sunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yüksek-
öğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla iki ders, ancak doktora program-
larına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Bu derslerin de-
ğerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

son dört yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü
programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kulla-
nılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak akta-
rılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya
yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi ko-
du, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan
dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki
harf notu uygulanır.
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(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçe-
mez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında
başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az
olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler
o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorum-
lusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı
kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile
ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri

tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir
lisansüstü ders Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan
ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 26 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin bil-

gi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılır. Uzmanlık alan dersinin içeriği, li-
sansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklıdır. Bu
ders, bir öğrenci için dört saat olmak üzere haftada azami 8 saat, her yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam etmek üzere teorik ve 5 AKTS olarak açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından
açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız ola-
rak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek
koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları
da yıl sonu sınavı yerine sayabilir.
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c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartı aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına
girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip
de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan
öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son
alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bü-
tünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce Öğrenci Bilgi Sistemi-ÖBİSİS’ten sı-
nava gireceklerini belirtmek zorundadır. Aksi durumda sınava giremezler. Sınava girseler dahi
sınavları geçersiz sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapı-
lacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl
sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya
bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü
yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.
Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı
hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin de-
ğerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün ön-
cesinden duyurulur.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
(0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:
a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav

sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar
en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavı puanının % 60’ına, ara sınavlar puan ortalama-
sının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate
alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre
belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında ke-
sirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim ele-
manları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı
harf notu verilir:
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Puan Katsayı Başarı Notu
90-100 4.00 AA
80-84 3.00 BB
75-79 2.50 CB
70-74 2.00 CC
65-69 1.50 DC
60-64 1.00 DD
50-59 0.50 FD
00-49 0.00 FF
ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık
programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü prog-
ramı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, lisans programında uygulanan değerlendirme
yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan
öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

f) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

g) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu
olacak şekilde aynen aktarılır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %10’u ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %90’ının toplamıdır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde

ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Bu itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir.

(2) Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim
dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

İlişik kesme, kayıt silme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile ilişiği kesilebilir. Kendi isteği ile kaydını

sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitüye başvurur.
(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile ilgili mevzuat hükümlerine göre
yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğ-
renime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS dersi 2 yarıyılda başaramayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıt olunan tarih itibarı ile 4. yarıyıl sonunda
60 AKTS’den oluşan seminer dâhil en az 8 dersi başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık
hariç 6 yarıyılda mezun olamayan, tez savunma sınavında başarısız olup tezi reddedilen, tezi
hakkında düzeltme kararı verilip 3 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavından ba-
şarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavından başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli
belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(5) Doktora/sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt
olduğu dönemden itibaren 4. yarıyılın sonunda 60 AKTS’den oluşan seminer dâhil en az 8 dersi
tamamlayamayan, toplamda bilimsel hazırlık hariç 12 yarı yılda mezun olamayan öğrencinin,
tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında dü-
zeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalış-
ması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışmasından başarılı
olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora
yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez ara-
lıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt olduğu dö-
nemden itibaren 6. yarıyıl sonunda 120 AKTS’den oluşan seminer dâhil en az 14 dersi, tamam-
layamayan, bilimsel hazırlık hariç 14 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin, tez savunma sı-
navı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı ve-
rilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız
olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarılı olup ancak mezu-
niyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora yeterlik sınavında
ikinci kez başarısız olan, tez önerisi savunma sınavından ikinci kez başarısız olup tez önerisi
reddedilen, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez aralıklı olarak başarısız olan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde -azami süreler içerisinde ise- enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.
Aksi durumda ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavına ilk kez katılmayan öğrenci başarısız sayılır, ikinci kez ka-
tılmayan öğrencinin kaydı silinir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt olup, kayıt olduğu dönemden itibaren 3. ya-
rıyıl sonunda 90 AKTS’den oluşan (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren bir ders dâhil), en az 10 dersi, dönem projesini başarı ile tamamlayama-
yan öğrencinin kaydı silinir, öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

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

Yüksek lisans programının amacı
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
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ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-
yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara
uygulayabilmesini kazandırmayı,

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem
projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı örgün öğretimde ve ikinci öğretimde yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programı kapsamı
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak

koşuluyla (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders dâhil) en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi 30 AKTS
olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. 

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 24 üncü madde
hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı giriş
koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek
olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi iki yarıyıldır,

azami öğrenim süresi ise üç yarıyıldır.
(2) Öğrenimini iki yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için üçüncü yarıyıla kayıt yaptırabilir.
Üçüncü yarıyılın sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başında
danışman olarak atar.
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(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin
olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan
itibaren 21 inci maddeye göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje
veya rapor vermek zorundadır.

(5) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dö-
nem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şe-
kilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca önerilen birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Üçün-
cü yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir. Başarılı bulunan dönem projesi
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 38 – (1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, toplam kredisi en az 120,

en çok 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi olmak üzere bir eği-
tim-öğretim döneminde 60 AKTS’ye denk gelen dersleri almak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans
veya lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, danışmanın onayı ile Üniversite içindeki
başka lisans ve lisansüstü programlardan da ders seçilebilir. Üniversite içinden alınacak ders-
lerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden se-
çilebilir. Başka bir programdan ve başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak AKTS top-
lamı 30’u geçemez.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yo-
luyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğre-
nim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Süre
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, aza-

mi öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders ala-
bilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda en az 8 adet 60 AKTS dersten, (bu derslerden birinin
seminer birinin ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi olmak koşu-
luyla) başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlık programı hariç, dört yarıyıl içinde
başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 2 yarıyıl
daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
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Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 40 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez

yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başında
tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim/ana-
sanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez ko-
nusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise
danışman veya tez jürisi önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa
etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma
veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği
durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak
enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez
çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra dönem
başından itibaren 2 yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorun-
dadır. Tezini teslim edecek öğrencilerin, tezini teslim etmeden önce içinde bulunduğu yarıyılda
kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara
uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak
beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat
temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat
yöntemlerinden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması
eser raporu ile birlikte ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri
diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere iki yedek jüri üyesi bulunur.

(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez jürisi, tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az
üç gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tez-

lerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir
tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir
sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri
üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim
edilmemesi durumunda mezuniyet işlemleri yapılmaz, yönetim kurulu talep halinde teslim sü-
resini 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.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yük-
sek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez savunma 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. Mezuniyet tarihi; ana-
sanat programına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan uygulama sınav tarihi, diğer
programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınav tarihidir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için
en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır ve kaydı silinir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek
lisans programı açık olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı şartlarını yerine getirmek koşulu ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim/anasanat dalında
program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim/anasanat dalının sonunda parantez
içinde belirtilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 43 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla açılır.

Doktora programının kapsamı
MADDE 44 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve

tez savunma sınavından oluşur.
(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döne-

minde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermek şartıyla) ve bir seminer dersi
olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve
en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi
olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.
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(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer
dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez öne-
risi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan
dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders
döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.
(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrul-

tusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt
dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesini seçebilir.
Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise en fazla dört ders alabilir.
Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki ta-
nesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması
koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü
doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
başka lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora prog-
ramlarından dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle
kabul edilen öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30
AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış ol-
maları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak
zorundadır. Bu derslerden en fazla yedi tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek li-
sans programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi 4.
yarıyıl sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren bir ders dâhil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer dersinden başarılı olama-
dığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi 6. yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil) 120 AKTS ders ve
2 seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç
sekiz yarıyıl, lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç on
yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamadığında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile 4 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması
halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla ya-
pılır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına
alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen
aylarda yılda iki kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin
bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edil-
miş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın so-
nuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci
başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez
yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği
kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı
başkanlığınca önerilen, görev süreleri enstitü yönetim kurulunca belirlenip onaylanan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri
öğrencinin tez danışmanı, ikisi kurum dışından olmak üzere 5 kişilik sınav jürisini ve en az
biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere iki yedek jüri üyesini enstitüye önerir.
Doktora yeterlik sınav jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, beş kişilik sı-
nav jürisi kurar. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğ-
renci sözlü sınava alınır. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili
anabilim dalında ilan edilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri
ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların
her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100
üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, anabilim dalı başkanlığı ara-
cılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(8) 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.

(9) 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 yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(10)  Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin tezli veya tezsiz
yüksek lisans programına geçebilmeleri, bu program için öngörülen şartları sağlamaları ile
mümkündür.
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Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belir-

lendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayıyla bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye
olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez da-
nışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin
belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. Üyelerden biri aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteden
de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından öne-

rilir.
(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapa-

cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-
mitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez
önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

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

(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.

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

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez girmeyen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az

dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu dört yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak
değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan
öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.
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(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlen-
memiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. En az biri diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından olmak
üzere iki yedek jüri üyesi bulunmalıdır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı

kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye
teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve
saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç
otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelen
asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az biri diğer Yüksek Öğretim Kurum-
larından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde
yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on
beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ya-
pılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu
süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; yönetim kurulu
talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin
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yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez savunma sınavı tarihidir.

(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.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren
sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım
kurallarına uygun olarak yazılmış sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Sanatta yeterlik
çalışması raporu (tez) sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygula-
mayı kapsayan görsel sanat araştırma yöntemlerinden birinin seçildiği; öğrencilerin sanat ala-
nındaki kuramsal bilgilerini yeni örüntülerle sistemli bir şekilde geliştirecekleri sanat projeleri
ile programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktardıkları bir çalışmadır.

(2) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu
Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-
sından seçebilirler.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve sanatta yeterlik raporunun sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlayan öğrenci, elde ettiği so-

nuçları araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen
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eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni ha-
zırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışması raporunun kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik
çalışması: araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje veya resital, konser, temsil hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkan-
lığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

ONUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma
MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin

bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi
için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora
tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da
sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasının, 

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
d) Kurumca istenilen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine, doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,
diploması verilir.
(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-

ramın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sa-
nat dalının adı da yer alır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl
süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğretim süresine sayılmaz.
İzin başvuruları eğitim-öğretim döneminin başlamasını izleyen bir ay içerisinde yapılır.
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(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(3) İzni sona eren öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtla-

rını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen
öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.
İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. İki yarıyıl izin alan öğrenciler öğ-
renimlerine izin süresinin ikinci yarıyılında devam etmek isterlerse ilgili anabilim dalı başkan-
lığına dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.

Mazeret ve izin gerekçeleri
MADDE 57 – (1) Her türlü haklı ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden öğren-

ciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir
yıla kadar izin verilebilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Diğer hükümler
MADDE 59 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato ta-
rafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,
başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-
törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

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

(6) Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,
tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. Ec-
zacılıkta uzmanlık eğitimi 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-
zacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARLA İLETİŞİM VE KARİYER 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde, kariyer ge-

liştirme, iş ve staj olanaklarını Üniversitenin öğrencilerine sağlamak, mezunlarla Üniversitenin
iletişimini güçlendirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrenci ve mezunlara katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini

ve kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırarak kişisel ni-
telik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlayacak düzenli seminer, konferans, atölye, eğitim
ve benzeri yapmak.  

b) Sanayi-üniversite iş birliği ile iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler ve araştır-
malar yürütmek.

c) Mezun kimliği ve dayanışması oluşturmak ve Üniversite ile mezunlarının iletişimini
artırarak Üniversitenin çalışma ve olanaklarından mezunların haberdar edilmesini sağlamak.
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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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar

yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Gö-
rev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim
Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sür-
mez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından görevlendirilen altı üye ve Müdürden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görev-
lendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını düzenlemek.
b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma guruplarında görevlendirilecek elemanları

belirlemek.
c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve eğitim programlarını değerlendirmek.
ç) Ulusal anma ve kutlama günlerinin ve törenlerinin düzenlenmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak.
d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokolleri ha-

zırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde ku-

rulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçları, çalışma alanları, bilimsel ve eğitimsel araştırma (Ar-Ge) faaliyetleri, yönetim

organizasyon yapısı ile bu yapının ulusal/uluslararası bilimsel, etik, hukuki, çalışma usul ve

esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağ-

lık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet ve araştırma alanları ile yönetim yapısı ve ona bağlı birimlerin görevlerine

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal/uluslararası kök hücre ve gen tedavileri ko-

nusunda araştırma, teşhis, tedavi ve uygulamaların takibi, bu konuda yeni teknolojilerin aran-

ması, geliştirilmesi bu konularla ilgili her alanda bilimsel (laboratuar, deneysel, klinik) araş-

tırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması,

saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesi, hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik
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çalışmalar yapılmasıdır. Bundan başka ülkemizde kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak

hukuki, etik kurallar ile standartların oluşturulmasına yardımcı olmak bu konuda faaliyetlerin

takibi ve yürütülmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili yeni

yöntem, tedavi, ürünler ile ilgili ulusal/uluslararası patent başvuruları yapmak, takip etmek ve

almak.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve geliştirme bölümleri kurmak, bu ko-

nuda fon oluşturmak, her türlü ulusal/uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetini yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre/hücresel ve gen tedavileri ile ilgili her konuda temel, deneysel ve uygu-

lamalı araştırma, inceleme, geliştirme yapmak, bu konuda ulusal/uluslararası çalışmalara ka-

tılmak ve desteklemek.

b) Hücre ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal/ ulus-

lararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile her türlü iletişim ve işbirliği oluşturmak.

c) Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kurslar, seminerler,

konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve katılmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçla-

rının takip edilmesi ve ulusal/uluslararası ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlene-

bilmesi amacıyla arşiv, bilgi bankası ve kütüphane oluşturmak.

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

bilimsel, teknik, klinik bulgu ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, al-

goritma, kullanım kılavuzu, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

toplumu ve meslek gruplarını bu konularda bilgilendirmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal/uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağla-

mak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim

programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri

vermek.

f) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ile hasta takibi ve bilimsel aktivitelerde bu-

lunmak.

g) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve top-

lum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, çözüme yönelik

projeler geliştirmek ve toplumu bilgilendirmek.

ğ) Kök hücreler ve diğer hücresel tedaviler konusunda toplumun aydınlatılması, hasta

ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları dü-

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

programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Hücre ve kök hücre konusunda çalışmalar yapan meslektaşların birbirleriyle olan

iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında

bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı gö-

rev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile görevinde yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların ve bilimsel

faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve de-

netiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık

eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda veya

Rektörlük tarafından istenildiğinde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Müdür ve müdür yardımcısı aynı anda bulunmadığı zaman en kıdemli yönetim kurulu üyesi

yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

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

bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her ay

belli günde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile

alınır. Bütün kararlar protokol defterine kaydedilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2019 – Sayı : 30668



c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

f) Merkezin bilimsel faaliyetlerini yürütmek için gereğinde etik kurul oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve görüş ve öneri bildirmek

üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin ve

ona bağlı SUAM veya diğer üniversitelerin (devlet, özel, vakıf) öğretim elemanları ile ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur. Boşalan üye-

liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi bi-

ten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu her ay bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının

yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-

üstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili aka-

demik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun, orta, kısa vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin uluslararası alanda bilimsel proje ve çalışmaları planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EKONOMİSİ VE SAĞLIK
POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekono-

misi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını,
yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
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) Danışma Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politi-

kaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politika-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlık ekonomisi ve/veya politikası alanlarında eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve

iş birliği yapmak.
b) Sağlık ekonomisi ve/veya politikası alanında her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge)

faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
c) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları alanında eğitim veren araştırma merkezi, enstitü

ve fakültelerle iş birliği yapmak.
ç) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları ile ilgili ülkemizdeki kurum ve kuruluşları bil-

gilendirmek.
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d) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları alanlarında veri toplamak, analiz etmek ve al-
ternatif politika önerileri sunmak.

e) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları alanlarında yapılan uygulamaları, saha çalış-
malarını, anketleri ve istatistiksel faaliyetleri raporlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili
merci ve kurumlarının dikkatlerine ve bilgilerine arz etmek.

f) Sağlık ve/veya sosyal alanda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri
sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Sağlık ekonomisi ve politikaları alanlarında ülke ihtiyaçlarını tespit etmek, bu alan-

larda iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları ile eğitimler düzenlemek, araştırmalar gerçekleştirmek
ve bu faaliyetler için birimler/merkezler kurmak.

b) Kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve sosyal so-
runların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygula-
mak.

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda
yayınevi kurmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araş-
tırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, se-
miner, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Sağlık ekonomisi ve/veya sağlık politikaları alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini
desteklemek.

e) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik
çalışmalar yapmak.

f) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan
çalışmaları takip etmek, bu hususta gerçek ve tüzel kişilerle ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği
yapmak.

g) Sağlık ekonomisi ve/veya politikaları alanında her türlü elektronik ve dijital, görsel
ve işitsel eser, rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya
ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve süreli veya süresiz olarak yayınlamak. 

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-

dımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından biri

kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin ve çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini

düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün

onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-

landığı oy yönünde salt çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğünde Yönetim Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma

grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
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d) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerileri karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek ve ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-
lunan, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az üç, en fazla beş
kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde olağan toplantı dışında da Danışma Kurulunu toplan-
tıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır ve Danışma Kurulunun ger-
çekleştireceği olağan ve olağan dışı toplantılarda, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili
dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli
birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ku-
rulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ve en
fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları
dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ve Rektör tarafından görevlendirme
ile karşılanır.
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Mekân, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SPORCU SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI VE 

ATLETİK PERFORMANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2017 tarihli ve 30153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesinde
tam gün çalışan profesörler arasından Rektör veya Rektör yardımcısı tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü sağ-
lıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu görevlerle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam
gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından görev-
lendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2017 30153
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite- Sanayi

İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Danışma Kurulu: Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SİÜ-KÜSİMER): Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu-

üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayici-
lerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut
ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği
içinde iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İş dünyası ile işbirliği içinde, Üniversite eğitim-öğretim programlarının geliştirilme-

sine ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni bölümler, programlar veya sertifika program-
ları açılmasına katkı sağlamak,
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b) Üniversite öğrencilerini, çeşitli toplantılar ve sanayi ziyaretleri ile iş dünyası yetki-
lileri ile tanıştırmak, öğrencilerin çeşitli sanayi projelerinde görev alarak mezuniyet öncesi ken-
dilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının toplum, kamu ve iş dünyasının
ihtiyacına yönelik seçilmesine ve tez çalışmalarının sonuçlarının toplum yararına kullanılma-
sına veya teknolojik ürüne dönüştürülmesine aracılık etmek,

ç) Üniversite öğretim elemanlarının, kamu ve iş dünyasının yetkilileri ile işbirliği yap-
malarına imkân sağlayacak ortamlar oluşturmak ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni
ürünler geliştirilmesine, mevcut ürünlerin kalitelerinin yükseltilmelerine yönelik ortak projeler
geliştirmek,

d) KOBİ’lere yeni ürün geliştirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynaklarının
yönetimi, yönetim, organizasyon, mali müşavirlik ve benzeri alanlarda danışmanlık yapmak,

e) Sanayi kuruluşlarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve ge-
liştirme süreçlerinde bilimsel destek sağlamak,

f) Havacılık, savunma, tasarım, nükleer enerji, sağlık, sanayi, tarım, ticaret, turizm alan-
larında disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmaların gerçekleştirildiği araştırma labora-
tuvarları ve birimleri oluşturmak, iş dünyası ile ortak çalışmalar yürütmek,

g) Üniversite ile kamu ve sanayi sektöründe gerçekleştirilen üretim ve hizmeti daha
verimli hâle getirmek için Üniversite ve sektörden temsilcilerin katılımı ile proje ekipleri oluş-
turmak,

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
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Mü-
dürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve gerektiğinde vekâlet
etmek üzere üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonu sağlamak.
d) Sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek

odaları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde koordinasyonu sağlamak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
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f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite için-

den ve Üniversite dışındaki paydaşlardan olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiş üyelerden
oluşur.

a) Üniversite içinden Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenir:
1) Mühendislik Fakültesinden iki üye.
2) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden bir üye.
3) Ziraat Fakültesinden bir üye.
4) Fen Edebiyat Fakültesinden bir üye.
5) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden bir üye.
6) Veteriner Fakültesinden bir üye.
7) Tıp Fakültesinden bir üye.
b) Üniversite dışındaki (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Paydaşları) Yönetim Kurulu

üyeleri; sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek
odaları ve ilgili diğer kuruluşlardan olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2)Yönetim Kurulu, Üniversite içinden ve Üniversite dışındaki paydaşlardan belirlen-
miş olan üyeler ile birlikte, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dâhil toplam onaltı üye-
den oluşur.

(3) Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde aynı usullerle yeni üye eski üyenin kalan süresi kadar görevlendirilir. Merkez
Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine
yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama, yayım ve bilimsel çalış-

malara katılmak için yapacakları harcama taleplerini değerlendirmek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini üniversitede görevli, alanla ilgili uzman öğretim

elemanları ile işbirliği içinde değerlendirip sonuçları teklifi sunan kurum ve kuruluşlara sunmak.
ç) Merkezin ihtiyacı olan alanlarda çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili projelerde, kurs programlarında ilgili kamu ve

özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kişilerle işbirliğini sağlamak.
e) Kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tek-

liflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek,
teklifler uygun görüldüğü takdirde işbirliğinin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak.

f) İhtiyaç hâlinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
g) Merkezin Rektörlüğe sunulacak olan yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma prog-

ramını görüşmek.
ğ) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve proje kabulü gibi konularda teklifler hazırla-

masını sağlayıp bu teklifleri Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.
h) Üniversite öğrencilerini kamu, sanayi sektörüne hazırlamak amacı ile eğitim ve ser-

tifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek girişimci olmalarına yardım etmek.
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ı) Kamu ve sanayi sektörünün ihtiyacına yönelik olarak öğrencilerin uygulamalı eği-
timlerini en verimli şekilde yapabilecekleri kuruluşlarda staja gönderilmesi için sanayici ile
öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak.

i) Öğretim elemanları ile kamu ve sanayi sektörü arasında mesleki alanlarda işbirliğini
sağlamak.

j) Üniversite öğrencilerinin, staj ve eğitim imkânlarını geliştirmek için ulusal veya ulus-
lararası destekli projelere katılımlarını teşvik etmek.

k) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri dü-
zenlemek.

l) Öğretim üyelerinin kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve ihtiyaç
hâlinde teknik sorunlarına çözüm üretmek için bilgi toplamalarına katkı sağlamak.

m) İl veya bölgede araştırma-geliştirme birimleri ve teknolojik birimlerin kurulması
için gerekli çalışmaları yürütmek.

n) Kamu ve sanayinin problemlerinin çözümüne yönelik araştırma projeleri için proje
desteği sağlayan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; kamu, üniversite, sanayi ve bunların oluşturduğu

sivil toplum örgütleri temsilcilerinden Merkez Müdürünün başkanlığında seçilecek en az 10
en fazla 30 kişiden oluşur. Danışma Kuruluna seçilecek üyeler Yönetim Kurulunca belirlenir.
Danışma Kurulu üyeleri bağlı bulundukları birimlerin üst yöneticilerinden gerekli izinler alı-
narak Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğinden çeşitli nedenlerle ayrılan üyeler yerine yeni üyeler
seçilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanır, çalışmalarına destek sağlamak üzere de-
ğişik alanlarda en az 3 en fazla 7 kişiden oluşan komisyonlar kurabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna

danışmanlık yapar. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna
gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca
onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, uygulama ve araştırma faaliyetlerini
değerlendirir, yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında görüş bildirir,
önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir. Üniversite ile kamu,
sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla
değerlendirmeler yapar, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir, ihtiyaca göre ortak laboratuvar kurulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 738 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1000 GR. FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 
4.000.000 adet 1000 gr. Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2019 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 731/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 RİZE 

 
 679/1-1 
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2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 12 ADET  

TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI 

TCDD. İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 1/6 

TARİH : 11.01.2019 

KARAR: 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi (değişik 5793 sayılı Kanunun 43. maddesi) 

kapsamında, işletmecilik fazlası taşınmazların Teşekkülümüzce satış suretiyle 

değerlendirilebilmesine yönelik olarak, İlan ve Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında 

yapılan ihaleler sonucunda; 

Ankara İli, Mamak İlçesi Şafaktepe Mahallesi 37986 ada 21 parsellin 358/979 hisseye 

tekabül eden 358,00 M²’Lik taşınmazın 06.12.2018 tarihinde yapılan ihalesinde 371.000,00 TL 

bedelle en yüksek birinci teklifi veren Hidayet YAVUZ ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 370.000,00 TL bedelle en 

yüksek ikinci teklif veren Orhan GÜZEL ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür Mahallesi'nde bulunan 1078 ada 7 numaralı parsele 

kayıtlı, hisseye tekabül eden 24000/100000 M²’LİK taşınmazın 06.12.2018 tarihinde yapılan satış 

ihalesinde 120.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Cengiz TAMTUNALI ihale şartnamesi 

çerçevesinde satılmasına ve sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Ankara ili, Polatlı İlçesi, Gazi Mahallesi’nde bulunan 284 ada 3 numaralı parsele kayıtlı, 

401,00 M² lik taşınmazın 04.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 502.000,00 TL bedelle en 

yüksek birinci teklif veren BERRE TARIM ÜRÜNLERİ ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 490.000,00 TL bedelle en 

yüksek ikinci teklif veren Ahmet EJDER ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Ankara İli, Polatlı ilçesi, gazi Mahallesi’nde bulunan 284 ada 4 numaralı parsele kayıtlı, 

390,00 m²’lik taşınmazın 04.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 330.000,00 TL bedelle en 

yüksek birinci teklif veren Ahmet EJDER ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 326.000,00 TL bedelle en yüksek ikinci teklif veren BERRE 
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TARIM ÜRÜNLERİ ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan 2172 ada 187 numaralı 

parsele kayıtlı, 160,00 M²’Lik taşınmazın 11.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 

140.000,00 TL bedelle en yüksek birinci teklif veren SALDAN MİM. MÜH.SAN. TİC.ŞTİ ihale 

şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

122.000,00 TL bedelle en yüksek ikinci teklif veren ATICI MICIR SAN. TİC.AŞ. İhale 

şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin 

iptal edilmesine, 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan 2172 ada 191 numaralı 

parsele kayıtlı, 175,00 m²’lik taşınmazın 11.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 160.000,00 

TL bedelle en yüksek birinci teklif veren SALDAN MİM. MÜH.SAN. TİC.ŞTİ ihale şartnamesi 

çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 146.000,00 TL bedelle 

en yüksek ikinci teklif veren ATICI MICIR SAN. TİC.AŞ. İhale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan 2172 ada 204 numaralı 

parsele kayıtlı, 175,00 M²’Lik taşınmazın 11.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 

195.000,00 TL bedelle en yüksek birinci teklif veren Okan GÖLET ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,190.000,00 bedelle en yüksek 

ikinci teklif veren SALDAN MİM. MÜH.SAN. TİC.ŞTİ ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 185.000,00 TL bedelle en 

yüksek üçüncü teklif veren ATICI MICIR SAN. TİC.AŞ. İhale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan 2172 ada 205 numaralı 

parsele kayıtlı, 140,00 M²’Lik taşınmazın 11.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 

175.500,00 TL bedelle en yüksek birinci teklif veren Okan GÖLET ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 
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getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 173.000,00 TL bedelle en 

yüksek ikinci teklif veren ATICI MICIR SAN. TİC.AŞ ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına 

Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 

teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan 2172 ada 211 numaralı 

parsele kayıtlı, 140,00 M²’Lik taşınmazın 13.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 

145.000,00 TL bedelle en yüksek birinci teklif veren Barış YAVAŞ ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 142.000,00 TL bedelle en 

yüksek ikinci teklif veren MUSTAFA CİHAN TURHAN ihale şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Kozlu 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan 137 ada 2 numaralı 

parsele kayıtlı, 760,11 m²’lik taşınmazın 13.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 900.000,00 

TL bedelle en yüksek teklif veren DENİZ YAYALAR ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına 

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 

teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Demirciyazı Mahallesi'nde bulunan 993 ada 4 numaralı 

parsele kayıtlı, 3.360,00 m²’lik taşınmazın 18.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 

450.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren MEHMET AKİF AKDAĞ ihale şartnamesi 

çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan 13 ada 1 numaralı parsele 

kayıtlı, 209,72 M²’LİK taşınmazın 20.12.2018 tarihinde yapılan satış ihalesinde 68.000,00 TL 

bedelle en yüksek birinci teklif veren ERTAN GELDİ ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına 

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 67.500,00 TL bedelle en yüksek ikinci teklif veren 

ORHAN DURUSOY ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine 

Teşekkülümüz hissesi bulunan taşınmaz için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanununun 732.Maddesi hükümleri kapsamında, diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp 

kullanmayacaklarının sorulmasına, ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu 

hisseli taşınmazların satış işlemlerinin, yapılan ihale doğrultusunda tamamlanmasına karar 

verilmiştir. 921/1-1 
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DÜĞÜN SALONU KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan, Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar 

planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 

b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul 

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 

2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan, 

Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu” inşaatının eksikliklerin projesine 

uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle şartname eki yerleşim planında 

gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 18 yıl süreyle 

irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir. 

3) Muhammen Bedel: 

a) Muhammen Yapım Bedeli: 5.037.253,19 TL (Beşmilyon Otuzyedibin İkiyüzelliüç 

Türk Lirası Ondokuz Kuruş) 

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türklirası) (KDV 

hariç) 

4) Geçici Teminat: 

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 151.120,00 TL (Yüzellibirbin Yüzyirmi Türk Lirası) 

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türk Lirası) 

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır. 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı: 

a)Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini 

Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C 

Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL 

b)Tarih ve Saati: 12.02.2019 - 10:00 

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/ 

İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. 

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 11.02.2019 - 17:00 

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, 

Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet 

Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü. 

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte, 

a)Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 
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b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen 

teklif mektubu (FORM:1) 

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim 

beyannamesi vermesi. (FORM:2) 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

i) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair belge. 

j) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat. 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış 

Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen 

geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 

toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir. (FORM: 3) 

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

l) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece 

Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine 

yatırılabilir.) 

10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 730/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. (Kısa adı TÜRPAV) 

VAKFEDENLER: Mehmet Yüksel, İhsan Şener, Kadir Bal, Suat Kolukırık, Erhan 

Çalışkan, Sinan Demirtürk, Kürşat Öncül, Yılmaz Yeşil, Serhat Metin, İbrahim Koyuncu. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.10.2018 tarihli ve E:2018/429, K:2018/601 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye, Türk kültür coğrafyası ve İslam ülkeleri başta olmak üzere 

bölgesel ve küresel ölçekte ilmi, kültürel, iktisadi, tarihi konularda bilimsel araştırmalar 

yapmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL (AtmışbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: İhsan Şener, Erhan Çalışkan, Metin Külünk, Mehmet Yüksel, 

Sinan Demirtürk, Kürşat Öncül, Yılmaz Yeşil, Serhat Metin, Suat Kolukırık. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları PASVAK Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 775/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 740/1-1 

—— • —— 

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi (ORAFMER) Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


