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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan

öğretim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan li-

sansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik kurul: Ana bilim/bilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev

alan öğretim üyesi ve/veya doktora unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşan, ana bilim/bi-

lim dalı başkanının başkanlık ettiği kurulu,
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c) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl, yaz dönemi

ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,   

d) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

e) Ana bilim/Bilim dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

faaliyetlerini yürüten lisansüstü program başkanlığını, 

f) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en

son süreyi, 

g) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan biri-

mi,

ğ) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu li-

sansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağ-

lamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

h) Danışman: Enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi/öğretim

görevlisi/doktora derecesine sahip kişiyi,

ı) Ders tanımlama formu: Üniversitede verilmesi planlanan dersin; kodu, adı, katalog

tanımı (içeriği), kaynakları, kredisi, ön koşulu, türü, verildiği dil, amacı ve hedefi, öğrenim

çıktıları, veriliş biçimi, değerlendirme ölçütü, iş yükü, ders çıktılarının program çıktılarına

katkı düzeyleri, dersi veren tüm öğretim elemanlarının adları ve iletişim bilgilerinin yer aldığı

ve Senato kararı ile belirlenen mevzuat hükümlerinde ifade edilen formata uygun şekilde ha-

zırlanan formu,

i) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü

ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla iki yıl için görevlendirilen beş

öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

j) Dönem projesi dersi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya ince-

lenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

k) Enstitü: Üniversitede lisansüstü eğitim programlarının yürütüldüğü akademik birimi, 

l) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki

ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür ta-

rafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıllığına seçilen üç öğretim üye-

sinden oluşan kurulu,

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

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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o) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre programın yer aldığı diploma düzeyi

ve alan için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçe-

vesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğ-

renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak

hesaplanan değeri,

ö) Lisans sonrası doktora programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora

programını,

p) Özel öğrenci: Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve yürü-

tülen dersleri takip etmek isteyen en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Üniversitede

herhangi bir konu ve düzeyde ders alabilecek öğrenciyi,

r) Program: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik alt biri-

mi, 

s) Rektörlük: Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ş) Seminer: Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, tez çalışması konusu kapsamında

inceleme ve irdelemeye dayanan, sözlü sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan ders

döneminde hazırladıkları çalışmayı,

t) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bi-

limsel bir eserin hazırlandığı süreci,

ü) Tez hazırlık dersi: Danışmanlığı yapılan öğrencinin tez konusu belirleme ve tez ko-

nusunda uzmanlaşma sürecinde yol göstermek amacıyla birinci danışmanı tarafından açılan

dersi,

v) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışma-

larında yol göstermek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri danışman olmak üzere üç öğre-

tim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanının ve öğrencilerin kendi aralarında karşı-

lıklı etkileşimlerine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

z) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

aa) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını, 

bb) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, dönem sonu sınav günleri hariç en az

on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için

Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

cc) Yeterlik sınavı: Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve çalışma

alanıyla ilgili hususlarda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını değerlendirmeye yönelik sınavı

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Akademik takvim

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim, ilgili aka-

demik birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Kontenjan ve başvuru

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları, başvuru için gerekli belge-

ler, kontenjan bilgisi ve öğrenci kabulüne ilişkin usûl ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine

uygun olarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla; öğrenci alımı için gerekli diğer hususlar

Senato kararıyla belirlenir ve ilgili enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

MADDE 6 – (1)  Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek için ilgili

ana bilim/bilim dalı başkanlığının kurul kararıyla önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü

yönetim kurulu, en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde jüri kurar. Bir

ana bilim/bilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar; ALES, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans

AGNO’su, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması hâlinde değerlen-

dirme sonucu da dikkate alınarak, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslar çerçevesinde

hesaplanan puana göre sıralanır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâ-

hilinde değerlendirmeye alınır. Tezsiz programlarda ALES puanı aranmayabilir. 

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen

süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır. 

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu

adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve

bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle-bırak ve not yükseltme 

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma

işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Belirtilen sürede kaydını yenile-

meyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir ma-

zereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen

süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tak-

dirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. 

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir.

Program süresini aşan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hü-

kümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti öder.
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(5) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-

bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma işlemlerini danışmanı, danışmanı atanmayan öğrenciler

ise danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/bilim dalı başkanı ile birlikte yapar ve ders kayıt ona-

yını alır.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ders tekrarı yapabilir. Dersin tekrarlan-

dığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

Dersler ve ders kredileri

MADDE 9 – (1) Dersler/ders kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili ana bi-

lim/bilim dalının yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine

göre belirlenen derslerin kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato ta-

rafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(2) Ana bilim/bilim dalındaki derslerin öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders

tanımlama formları, ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı

ve Senato onayıyla belirlenerek ilgili enstitü tarafından duyurulur.

(3) Ana bilim/bilim dalındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki grupta toplanır. Ana

bilim/bilim dalı akademik kurul kararı ile tezli yüksek lisans ve doktora programları için se-

miner, tez hazırlık, tez çalışması ve doktora yeterlik sınavı hariç en çok dört, lisans sonrası

doktora için en çok sekiz ders zorunlu ders olarak belirlenerek ilgili enstitü kurulu kararı ve

Senato onayıyla kesinleşir. 

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

dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. 

(5) Lisansüstü programların toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için en az

90, tezli yüksek lisans programı için en az 120, doktora programı için en az 240 ve lisans sonrası

doktora programı için en az 300 kredidir. 

(6) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci ders dönemi kredisinin, en çok 1/3’ünü;

tezli yüksek lisans programında en çok 1/4’ünü lisans öğrenimi sırasında almadığı lisans ders-

lerinden sağlayabilir.

(7) Öğrenci, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında enstitü ana bilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-

rilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Yüksek lisans programında kayıtlı olan veya

yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş veya lisans derecesiyle doktora

programına kabul edilmiş öğrenciler derslerden alacağı kredilerin en fazla 1/4’ünü diğer yük-

seköğretim kurumlarından seçebilir.

Kredi transferi ve intibak

MADDE 10 – (1) Kredi transferi ve intibak işlemleri Senato tarafından kabul edilen

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Sınavlar ve başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dö-

nem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi,

ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir. 
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(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formun-

da belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.

(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir

dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir. 

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu

proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi

dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin

ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve

lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır. 

(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten

başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel

durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve

açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve

üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür. 

(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Katsayılar Başarı Harf Notu

4,00 AA

3,50 BA

3,00 BB

2,50 CB

2,00 CC

1,50 DC

1,00 DD

0,50 FD

0,00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden

üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)

(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak

hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bu-

lunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar

verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.

(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.

(10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az

2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması ge-

rekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni

ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar. 
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(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D)

sayılır. 

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci kabulü, ara sınav, dönem sonu sınavı ve diğer değerlendirme

sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata iti-

razları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde veya ilgili enstitü ağ sayfasında ilan edil-

mesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır.

Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde

dersin sorumlu öğretim üyelerinin görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelge-

lerinde maddi hata belirlenirse enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve yatay geçiş 

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek

lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulu-

nun kararı ile Senato tarafından onaylanmış olan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlen-

miş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. 

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisiyken tezi reddedilen öğrencilerin talepte bulunması hâ-

linde, bir dönem ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine

getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı verilir. 

(3) Lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler, 60 kredilik derslerini başarı

ile tamamlamış ise tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. 

(4) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni

programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin,

önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kara-

rıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(5) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında

en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin

tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi hâlinde ilgili ana bilim/bilim

dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı

ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yö-

netmeliğin 5 inci maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul işlemleri, Senato

tarafından kabul edilen usûl ve esaslara göre yapılır. 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Özel öğrenciliğe kabule ilişkin uygulamalar Senato tarafından kabul

edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, enstitü ana bilim/bilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel

11 Haziran 2019 – Sayı : 30798                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili ana bilim/bilim dalında doğrudan derece

elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde

ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrenci-

lerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredisi toplam ders kredisinin 1/2’sini

geçemez.

Çift diploma, protokol ve değişim programları 

MADDE 16 – (1) Çift diploma, protokol ve değişim programlarına ilişkin uygulamalar,

Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Kurum/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum/ku-

ruluş ve Üniversite arasında eğitim/işbirliği protokolü imzalanması hâlinde, kurum/kuruluşta

çalışan lisans diplomasına sahip adayların lisansüstü programlara kabulünde eğitim ve akade-

mik işbirliği protokollerinde belirlenen koşullar geçerlidir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-

liği Uyum Programı, Avrupa Birliği Projeleri, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaş-

malar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci

ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler.

İzinli sayılma 

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretleri, izinli sayılmaları ve devam durumu ile

ilgili işlemler Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak

bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliştirme yete-

neği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel

araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil

en az sekiz ders, tez hazırlık ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur. 

Süre 

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

tamamlanır. Yüksek lisans programından asgari süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler

ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencinin talebi ve ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun uygun

görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar

Üniversite kadrosundan tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanır. Yükseköğ-

retim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun
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belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite içinden,  yurt içi ve yurt dışındaki bir yük-

seköğretim kurumundan veya yükseköğretim kurumu dışından doktora derecesine sahip ikinci

bir tez danışmanı görevlendirilebilir. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu,

ana bilim/bilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ensti-

tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili kriterler ve

süreçler, Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hu-

suslar Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir. 

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından

onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi

için öğrenci, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birlikte hazırladığı bir ulusal ya da uluslararası

konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya

ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel

makale, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek

danışmanının onayını da alıp ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat

eder.

(3) İlgili enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri

üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışman ve

ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri,

biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim

üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Tezin savunmasına yönelik süreçler Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara

göre yürütülür. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli dü-

zeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yük-

sek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, ens-

titü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. 

(7) Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin başarılı bulunduğu tez savunma sınavından sonra,

tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(8) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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İlişik kesme

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hâllerde yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış ol-

ması.

b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli ders-

lerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve

Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi.

c) Öğrencinin azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olması veya tez sa-

vunmasına girmemesi.

ç) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedil-

mesi.

d) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir kopyasını programın azami

süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dö-

nem projesi dâhil 90 krediden oluşur. 

Süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. 

Danışman atanması 

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/bilim dalının da

görüşünü alarak her öğrenci için Senato tarafından belirlenen niteliklere haiz, öğrencinin kayıt

olduğu ilk yarıyılda ders seçimi ve onayı; dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda ise dönem

projesinin yürütülmesi için bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere

sahip doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini danışman olarak belirler.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl sonunda yürütmüş

olduğu çalışması ile ilgili yazılı bir rapor hazırlamak ve danışmanın da bulunduğu bir oturumda

sunmak zorundadır. 

(2) Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans prog-

ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
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İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Aşağıdaki hâllerde enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış

olması.

b) Öğrencinin, programı azami süre içerisinde tamamlayamaması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapması, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlaması, analiz etmesi

ve yeni sentezlere ulaşması için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim

öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma

ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, yeterlik sınavı,

tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden, lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması ol-

mak üzere en az 300 krediden oluşur. 

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 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. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki

zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. 

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 30 – (1)  Öğrencinin talebi ve ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun uygun

görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

Üniversite kadrosundan diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları

hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş ve tamamlamış tam zamanlı bir danışman

atanır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâ-

linde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir

yükseköğretim kurumundan diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları

hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş ve tamamlamış bir öğretim üyesi danış-

man olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durum-

larda Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yük-

seköğretim kurumu dışından doktora derecesine sahip ikinci bir danışman görevlendirilebilir.
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Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu, ana bilim/bilim dalı başkanlığının uy-

gun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu

enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili süreçler, Se-

nato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini

başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun ez az 3.00/4.00 olması gerekir. AGNO’su 3.00/4.00’ün

altında olan öğrenciler, bu şartı sağlayana kadar danışmanının uygun göreceği ders/dersleri

alır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yılda iki kez ya-

pılır. 

(3) Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora

programına kayıtlı öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. 

(4) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için ilgili ana bilim/bilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla oluşturulan beş kişilik doktora

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları ha-

zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi

kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden

oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. 

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların he-

saplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve

sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını

izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamla-

mış olsa bile, toplam ders kredisinin 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını

isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ana bilim/bilim dalı baş-

kanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir.  Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri

önerisi ile alınan derslerin başarı notu AGNO’ya dâhil edilmez.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama için bir sonraki ya-

rıyılda tekrar sınava alınır. 

(8) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu

hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü

alınarak ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez

izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği başka bir ana bilim/bilim dalı veya

yükseköğretim kurumundan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkanlığın, ana bilim/bilim dalı

içinden ya da başka bir ana bilim/bilim dalı veya yükseköğretim kurumundan önereceği üç öğ-

retim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Kalan iki üyenin biri ilgili

ana bilim/bilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan

veya Üniversite içindeki başka bir ana bilim/bilim dalından seçilir. 

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile

uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin

farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci danışman atanması durumunda ikinci da-

nışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. 

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli

görüşü alınarak ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme

komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporunu sözlü

savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir.

Ana bilim/bilim dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez öne-

risi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni

bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-

bilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya

tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. 

(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. Öğrencinin komite üyelerine

sunduğu tez çalışması, komite tarafından değerlendirilir ve komite kararı izleyen üç iş günü

içinde ana bilim dalı aracılığıyla enstitüye iletilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar

Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir. 
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(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onay-

lanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için

öğrenci, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası

hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı

model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayını da

alıp ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder.

(3) İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak da-

nışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim

kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. 

(5) İkinci danışmanı olan doktora tezleri için ikinci danışmanın da üye olduğu jüri yedi

öğretim üyesinden oluşur. Tez savunma jürisi oluşturulması ile ilgili diğer kriterler Senato ta-

rafından onaylanan usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak

tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili ana bilim/bilim

dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye

tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üye/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. 

(9) Tezin sonuçlanabilmesi için enstitüye en az üç başarılı tez izleme komitesi raporunun

sunulmuş olması gerekir.

(10) Tezin savunmasına yönelik süreçler Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara

göre yürütülür. 

(11) Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez yazım kurallarına göre hazırlanan tezini

enstitü tarafından istenen belgelerle ilgili enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu

kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. 

(12) Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin başarılı bulunduğu tez savunma sınavından son-

ra, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği ta-

rihtir.

(13) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin elektronik ortamda

bir kopyasını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir. 
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İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ensti-

tüyle ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış

olması.

b) Öğrencinin, gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayamaması veya

bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen asgari AGNO’yu sağlayama-

ması.

c) Öğrencinin tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez

başarısız bulunması.

ç) Tez önerisinde veya doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız bulunması.

d) Zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan

ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını azami sürede tamamlayamaması.

e) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedil-

mesi.

f) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami sü-

resi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki,  Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri, 

Disiplin İşlemleri ve Tebligata İlişkin Esaslar

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 36 – (1) Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senato tarafından kabul

edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Katkı payları ve öğrenim ücretleri

MADDE 37 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite yönetim

kurulu tarafından belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen

veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücreti iade edilmez.

Disiplin işlemleri

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Öğrencinin kayıt esnasında beyan ettiği ve Adrese Dayalı Nüfus Ka-

yıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir. 
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(2) Adres değişikliğinden kaynaklanacak mağduriyetlerin yaşanmaması için öğrenciler
yasal süreler içinde adres değişikliğini ilgili kamu kurumlarına bildirmekle yükümlüdür. Ad-
resini veya değişiklikleri bildirmeyen öğrenciler kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ede-
mezler.

(3) Öğrenciler, öğrenci işleri bilgi sistemine kayıtlı veya kayıt esnasında beyan edilen
e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı 

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından kabul edilen usûl ve
esaslara göre yürütülür.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 41– (1) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme/savunma sınavı, salt ço-
ğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üye/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında
bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri ve intibak

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uy-
gulanmaz.

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

(3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası, 21 inci maddesinin ikinci fık-
rası, 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası 2013-2014 eğitim-
öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler hakkında; 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve
28 inci maddesinin ikinci fıkrası 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğ-
renciler hakkında; 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce
kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin
esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne
bağlı olarak yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğre-
tim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı no-

tuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bö-
lünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak be-
lirlenen değeri,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Danışman: Enstitüde ilgili lisansüstü programa kayıtlı öğrenciye ders ve tez/dönem

projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyeleri,
doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

e) Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) EABD/EASD: Enstitü Ana Bilim Dalını/Enstitü Ana Sanat Dalını,
g) EABDB/EASDB: Enstitü Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı Başkanlığını,
ğ) EK: Enstitü Kurulunu,
h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ı) İMÜDS: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dil Sınavını, 
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar
saatinin yarısının toplamını,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,

l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Müdür: Enstitü müdürünü,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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o) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
p) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Kayıt

Kontenjanların ilanı ve başvuru
MADDE 4 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili

EABDB/EASDB’nin teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenci kontenjanları,
ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler
ile başvuru, kabul, yazılı ve/veya sözlü sınav ile kayıt tarihleri Senatonun onayı üzerine Rek-
törlük tarafından ilan edilir ve ayrıca Enstitü müdürlüğü tarafından Enstitünün internet sayfa-
sında da duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların aşağıdaki şartları

sağlaması gerekir:
a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans dip-
lomasına sahip olmak.

b) Tezli yüksek lisans programlarında ALES’ten 55 puandan ya da ALES’e eşdeğer ka-
bul edilen sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan az olmamak üzere
EABD/EASD teklifi ve EK onayından sonra Senato tarafından belirlenen puana sahip olmak.
Tezsiz yüksek lisans programlarında ise ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı
EABD/EASD teklifi ve EK onayından sonra Senatoca belirlenir. 

c) EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından uygun bulunan ve Senatoca be-
lirlenen diğer koşulları sağlamak.

(2) Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında bir lisans progra-
mından 4 tam not üzerinden en az 3,25, 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer
mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) ALES’ten en az 80 puana ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK ta-
rafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları,

gerekir.
(3) Doktora programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans derece-
sine sahip olmaları,

b) ALES’ten 60 puandan ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafın-
dan ilan edilen eşdeğer puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen bir puan al-
mış olmaları,

gerekir.
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(4) Güzel sanatlar ana sanat dallarında yüksek lisans programlarına başvuracak aday-
larda, ALES puanı aranmaz.

(5) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına başvuran adayların başvurularının de-
ğerlendirilmesi; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve sözlü ve/veya yazılı sınav
sonucuna göre yapılır. Yazılı sınav ve sözlü sınavın beraber yapılması halinde, yazılı sınava
girmeyen adaylar başarısız sayılır ve sözlü sınava girmeye hak kazanamaz. Sınav notu 60’ın
altında olan adaylar başarısız sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın beraber yapılması halinde iki sı-
navdan alınan notların ortalaması sınav notunu oluşturur. Bu çerçevede, adayların;

a) ALES puanının %50’si,
b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si,
c) Sınav notunun %30’u,
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, konten-

janlara göre EYK tarafından yapılır.
(6) ALES puanı istenmeyen lisansüstü programlarda lisans/yüksek lisans not ortalama-

sının %50’si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri
puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK tarafından yapılır.
Uzaktan öğretim programlarında adayların programlara yerleştirilmeleri ise lisans not ortala-
masına göre EYK tarafından gerçekleştirilir.

(7) Yabancı dil durumunun belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans (Türkçe) programları ile kısmen veya tamamen yabancı dille eği-

tim yapılan lisansüstü programlara başvuru için gerekli olan yabancı dil puanı, EK’nin önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde adaylardan istenilen yabancı dil puanında,
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları esas alınır. Tezli yüksek lisans programları için
gerekli görülmesi halinde İMUDS uygulanabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarına baş-
vurularda istenilen yabancı dil puanı, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine, EK’nin önerisi üzerine Se-
nato tarafından karar verilir.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü ve EK’nin önerisi üzerine Se-
nato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sa-

natta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları,
için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında öğrencinin alması gereken dersler

EABD/EASD Başkanınca Enstitüye bildirilir ve EK kararıyla İMÜ Öğrenci Bilgi Sisteminde
öğrenciye tanımlanır. 
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi
ve EYK onayı ile lisansüstü programdan dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler için devam durumu, sınavlar, başarı
notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında
alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgilerini

artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisansüstü programlarda bu suretle özel öğrenci olarak ders
almak isteyen adaylar için ilan edilecek kontenjanlar, ilgili EABD/EASD Başkanlıklarının öne-
risi ile EYK tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/yüksek lisans not du-
rum belgesini ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen
süre içinde Enstitüye başvurmaları gerekir. EYK tarafından özel öğrencilikleri uygun bulunan
adayların, alacakları ders/dersler için ÜYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmaları
gerekir. 

(4) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri
hususlardaki durumları,  Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynı olup, bu konularda bu
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bu öğrencilere, özel öğrenci olarak alıp başarılı oldukları dersler için bu derslerin
kredi ve not durumlarını belirten bir belge verilir.

(6) Bu öğrenciler, daha sonra Enstitüye bağlı olarak ilan edilen ilgili lisansüstü programa
başvurup kabul edildikleri takdirde, yukarıdaki şekilde belgelendirecekleri söz konusu dersler
için muafiyet talep edebilir; ancak kendilerine bu şekilde muafiyet verilen dersler ilgili lisans-
üstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir üni-

versitede lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, Üniver-
sitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kontenjanları,
ilgili EABD/EASD Başkanlıklarının önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağ-
laması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış olması gerekir. Öğren-
cinin programa kabulü ve intibakına, EABD/EASD’nin görüşü alınarak EYK tarafından karar
verilir. Öğrencinin muaf olacağı derslerin kredileri, alması gereken toplam ders kredisinin
%50’sini aşamaz. 

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre Enstitüde
ve 33 üncü maddesine göre ise Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp
başka bir üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrenciler, başka herhangi bir şart
aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.
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(4) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programlarına veya tezsiz bir programdan
tezli yüksek lisans programlarına geçiş, öğrencinin başvurusu, EABD/EASD’nin onayı ve EYK
kararı ile yapılabilir. Program geçişlerinde ilgili program için öngörülen koşulları taşımak esas-
tır. 

(5) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dü-
zenlenir.

Bilim/Sanat dalı sınav jürilerinin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Programlara öğrenci kabulü ile ilgili sınav jürileri; ilan edilen her

program için ilgili EABD/EASD başkanının önereceği ve EYK tarafından belirlenen üç asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde is-

tenilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zo-
rundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu aday-
ların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir.

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

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda

EABD/EASD’de açılan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip da-
nışmanının onayı ile kaydını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için sadece
ders seçme işlemi yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tara-
fından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde
kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları, Ders Planları ve Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları
MADDE 12 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı; YÖK’ün belirlemiş

olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili EABDB/EASDB’nin
teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır. 

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve
YÖK’ün onayına sunulur.

(3) Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile tezsiz yüksek lisans programları uzaktan
öğretim yoluyla da yürütülebilir.

Ders planları ve programları
MADDE 13 – (1) Ders planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uy-

mak şartı ile EK’de görüşülerek onaylanır.
(2) Ders planları çerçevesinde bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin

hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABDB/EASDB’nin önerileri üzerine EYK
tarafından kararlaştırılır.
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(3) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse; doktora programlarında en az iki;
tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az üç öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın
sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders daha
az sayıda öğrenci ile de açılabilir.

(4) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir. Buna göre;
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin
yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(5) Bir EABD/EASD’de mevcut program(lar)da ders planına eklenmesi düşünülen yeni
ders(ler) için, ders(ler)i verecek öğretim üyesi, bu ders(ler)in içerik, gerekçe ve kaynaklarını
içeren müracaatını EABDB/EASDB’ye yapar. EABDB/EASDB tarafından bu suretle Enstitüye
teklif edilen dersler, EK’nin kararı ile ders plan(lar)ına eklenir.

(6) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde EABDB/EASDB’nin gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile doktorası olan öğretim
görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli
görüldüğünde ÜYK kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir. 

Dersler
MADDE 14 – (1) Dersler; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması

gereken zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez ve uzmanlık alan dersi adı altında öğretim plan-
larında ve programlarında yer alır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken
derslerdir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitimi sırasında, aynı programların tezli yüksek lisans ve doktora eğitimle-
rinin en az birinde verilmesi zorunludur.

b) Seçmeli ders: Öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders
grupları arasından alınacak derslerdir.

c) Seminer dersi: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir
konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir me-
tinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Uzmanlık alan dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın ça-
lıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-
dırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulana-
cak olan bir derstir.

Değerlendirme
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için öğretim

üyesi/görevlisi tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Harf notları, öğretim
üyesi/görevlisi tarafından çan eğrisi sistemi kullanılarak da verilebilir.
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Başarı Notu Puanı Puanı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 65-74
FF 0,00 00-64

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için yüksek lisans için en az CB, doktora için ise
en az BB alınması gerekir.

(3) CB, doktora programları için öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00
olması halinde koşullu başarı notudur.

(4) CC, yüksek lisans programları için öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az
2,50 olması halinde koşullu başarı notudur.

(5) MU (Muaf), GR (Girmedi), DZ (Devamsız), YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), FF (Ba-
şarısız), P (Devam ediyor) işaretidir.

(6) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(7) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi dersi, seminer dersi, YT/YZ notları ile değer-
lendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

Derste başarılı olma koşulları
MADDE 16 – (1) Ders içeriği, işlenecek konular, kaynakça, öğretim yöntem ve tek-

nikleri, yarıyıl içi çalışmaları ve sınavı/sınavları (vize, ödev, sunum, proje ve benzeri) ile yarıyıl
sonu sınavının dersin başarı notuna katkı oranları, dersi veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından
ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavının dersin başarı no-
tuna katkısı %30’dan az olamaz.

(2) Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri tekrar alarak veya yerine başka bir ders ala-
rak sınavlarında başarılı olmaları halinde, önceki başarısız notları transkriptlerinde yer almaz.

(3) Bir seçimlik dersten başarısız olunması halinde, yerine başka bir seçimlik ders se-
çilebilir. 

Derse devam
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara % 70 oranında devam etmesi

zorunludur, devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir ve değerlendirilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 18 – (1) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde final sınavına girme hakkı

elde eden öğrencilere, final sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu
geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için her yarıyıl sonunda, final notunun
yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen ve mazereti EYK tarafın-

dan kabul edilen öğrenci, mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen
öğrencinin sınav tarihini takip eden 5 iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi bir dilekçe ile
birlikte EABDB/EASDB’ye teslim etmesi gerekir. Öğrencinin mazeret sınav hakkı aşağıdaki
hallere bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili resmi kurum raporu.
b) Acil hallerde özel sağlık kuruluşlarından alınan rapor.
c) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve benzeri) sınava

girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belge.
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ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri beklenmeyen durumların
ortaya çıkması halinde resmi makamlardan alınan belge.

d) Gözaltı ve/veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge.
e) EABDB/EASDB tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
(2) Yarıyıl içi çalışmalara/sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler maze-

retlerini dersin öğretim üyesi ve Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanlığına bildirirler. Mazeretleri ge-
çerli görülen öğrencilere mazeret çalışma/sınav hakkı verilmesi ve uygulanması Ana Bilim/Sa-
nat Dalı Başkanınca düzenlenir.  

Sınav notuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenci, bir dersin başarı notuna, sonuçların ilan edilmesinden iti-

baren bir hafta (7 gün) içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğ-
retim üyesi, öğrencinin başarı durumunu değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde
Enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar, işleme alınmaz.

Ders saydırma
MADDE 21 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay ge-

çiş, değişim programı öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları
dersler için ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf
olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşullarına ilişkin talepleri, programa ilk kayıt yaptır-
dığı dönemin sonuna kadar yapılmak kaydıyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili
EABD/EASD’nin değerlendirmesi alınarak EYK’nin kararı ile belirlenir ve intibakı yapılır.
Ancak sonraki dönem veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul
edilmez.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 3,25 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri,
yüksek lisans programından en fazla üç ders alabilirler. Aldıkları ve başarılı oldukları bu dersler,
ilgili programa kabul edilmeleri halinde EABDB/EASDB’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile
sayılabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrencinin kaydının dondurulması, belgelenmek şartı ile en fazla

iki yarıyıl olmak üzere aşağıdaki gerekçelerle yapılır:
a) Hastalık izni: Derse devam koşulunu sağlamayı imkansız kılacak süreyi kapsayan

sağlık raporu almak.
b) Askerlik izni: Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya

azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınmak.
c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Beklenmedik ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet

veya benzer durumların ortaya çıkması.
ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-

revlendirilmek.
d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmesi.
e) EYK tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve

ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış
olmak.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
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Öğretim dili
MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğretim, Türkçe’nin yanında, kısmen veya tamamen bir

yabancı dilde de yapılabilir. Kısmen bir yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, me-
zuniyet için gerekli toplam kredinin en az %30'unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak
zorundadır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir; kısmen
bir yabancı dilde yapıldığı programlarda Türkçe veya yabancı dilde de olabilir. Eğitim ve öğ-
retimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez yazım dili ilgili programın öğ-
retim dilidir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

Tez çalışması
MADDE 25 – (1) Tez çalışmasının yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; Enstitü

tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.
Disiplin işleri
MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Danışman
MADDE 27 – (1) EABDB/EASDB, her öğrenci için öğrencinin önceki çalışmaları ve

çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak üniversite kadrosunda bulunan
bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.
Tez danışmanı EYK’nin kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
EABD/EASD başkanı yürütür.

(2) Danışman, öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışması ile
ilgili konularda rehberlik eder.

(3) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, danışmanın ve EABDB/EASDB’nin
onayı ile EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ve en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir.

(5) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

11 Haziran 2019 – Sayı : 30798                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(2) Tezli yüksek lisans programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi
içerisinde tamamlanmak üzere, toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendi-
rilir. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır. Öğrenci, en geç tez öne-
risinin EYK tarafından kabul edilmesini izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması
için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının onayı ile diğer lisansüstü prog-
ramlardan da en fazla iki ders seçebilir. Bu dersler Üniversite senatosunca II. Öğretim Tezsiz
ve II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programları için belirlenen ders ücretini ödemek kaydıyla
bu programlardan da seçilebilir. EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer üni-
versitelerde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir; bu suretle alınan derslere
ait başarı durumu 15 inci maddede belirtilen not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir
ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler,
programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz. Aynı
EABD/EASD bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora programları arasında alınan dersler,
asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek ve daha önce alınmamış olmak koşuluyla
program dışı ders olarak sayılmaz.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, ders-
lerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama
şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Kredili derslerini, seminer
dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50
olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

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

Tez konusu
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin danışmanıyla beraber

belirlediği ve EABD/EASD başkanının onayladığı tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerilir ve EYK’nin onayı ile kesinleşir. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Öğrenci, danışmanın tezin savu-
nulabilir olduğuna ilişkin onayı ve intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezi Enstitüye
teslim eder. Benzerlik oranının en fazla %20 olması şartı aranır. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve
EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu
yönündeki yazılı görüşü ile tezin nüshalarını EABDB/EASDB’nin aracılığıyla Enstitüye gön-
derir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı
45-90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Bu karar ilgili EABDB/EASDB aracılığıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı EABD/EASD bünye-
sinde tezsiz olarak yürütülen programın mevcut olması durumunda, programın ders kredi yükü
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir ve
PDF ve Word halini barındıran iki  dijital (cd, flaş bellek ve benzeri)  kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyetine,
EYK karar verir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EAB/EAS dalın-
daki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi
anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı; ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam sü-
resi içerisinde tamamlanmak üzere, toplam 30 ulusal kredi 90 AKTS krediden az olmamak ko-
şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile proje
dersinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim
programı şeklinde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programlarına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

(2) Öğrencinin mezuniyet için, dersleri başarması, gerekli kredileri sağlaması, ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlamış ol-
ması gerekir. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde
tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Diploma
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini başarı ile tamamlayan ve diğer koşulları yerine ge-

tiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’de-

ki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, öğ-
renci ile ilgili EYK kararının alındığı tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı EABD/EASD’de tezli yüksek
lisans programının bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabi-
lirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EABD/EASD’nin görüşü
ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 36 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi içerisinde
tamamlanmak üzere, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24
ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, (ilgili yüksek lisans dersleri öncelikli alınmak üzere) en
az 48 ulusal kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile kayıtlı
olduğu Enstitüde yer alan Yüksek Lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir ve bu suretle alınan derslere ait başarı durumu 15 inci maddede belirtilen
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not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrencinin
kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken
toplam kredisinin %50’sini aşamaz. Aynı EABD/EASD bünyesinde bulunan yüksek lisans ve
doktora programları arasında alınan dersler, asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek
ve daha önce alınmamış olmak koşuluyla program dışı ders olarak sayılmaz.

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

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

Süre
MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

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

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

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez gire-
bilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görü-
şüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABDB/EASDB’ye verir.
EABDB/EASDB bu talebi Enstitüye yazar.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onayla-
nan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.
Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz
puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır.
Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur.
Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili

EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,  EABDB/EASDB’nin
önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Gerektiğinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB tarafından iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-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 çalışmalarını ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EYK’nın

kabul ettiği biçime uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ve intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü,
tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, ulusal veya uluslararası hakemli bir
dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile
birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB/EASDB ulusal veya uluslararası hakemli derginin
hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir. 

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

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın 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.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, tezle ilgili hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına
alır. Tez savunma sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreye dâhil edilmeksizin en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-
mada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora programına lisans diploması ile başvuran bu durumdaki öğrencilerden,
EABD/EASD’de tezsiz yüksek lisans programının mevcut olması durumunda, o programın
kredili derslerini ve diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir ve PDF ve Word halini barındıran iki (cd veya flaş bellek)
dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin
mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. 
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(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi
içerisinde tamamlanmak üzere, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar
ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, en az 48 ulusal kredilik 16
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile kayıtlı
olduğu Enstitüde yer alan yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı
tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz. Diğer yükseköğretim
kurumlarından ders alındığı takdirde de bu suretle alınan derslere ait başarı durumu, 15 inci
maddede belirtilen not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesin-
leştirilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile di-
ğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünde en az
55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan
olmak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya eşdeğer puana sahip olma-
ları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,25 veya muadili bir puan olması gerekir.

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

(4) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylardan, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek
lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesinin %30’unun
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK
tarafından yapılır.

(5) ALES puanı aranmayan programlarda adaylardan, lisans/yüksek lisans not ortala-
masının %50’si ile mülakat/yetenek sınavının %50’sinin toplanarak en az 65 puan alanların
programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK tarafından yapılır.

(6) Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES ile ilgili birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

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

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

Yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi ve

tez önerisi savunması ile ilgili iş ve işlemler için 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddelerde belir-
tilen usul ve esaslar kıyasen uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve intihal yazılım programı raporu ile
birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü tezi ve intihal yazılım programı raporunu jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri EASDB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının savunmasına girebilmesi için ulusal veya
uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az
bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş ki-
şiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav,
60-120 dakika arasında olup sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EASDB aracılığıyla sınavı izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, tez, ser-
gi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için
EASD’de tezsiz yüksek lisans programının mevcut olması durumunda, ilgili programın kredili
derslerini ve diğer gereklerini başarı ile tamamlamaları koşuluyla talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir.  Sanatta yeterlik diploması üzerinde EASD’deki prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tez sınavı
sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş bir ve dijital ortamda (CD veya flaş bellek) pdf ve Word halini ba-
rındıran iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğren-
cinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, EK ve EYK kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma esaslarına 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) Anabilim dalı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan

her bir anabilim dalını,
b) Başhekim: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Başhekimini,
c) Başhemşire: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini,
ç) Dekan: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
f) Hastane Müdürü: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,
g) Merkez (Hastane): Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ğ) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Mütevelli Heyet Başkanı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı-

nı,
ı) Öğretim üyesi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üye-

sini,
i) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
j) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Fakültenin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya uzmanlık) eğitim-öğretim

programlarının yürütülebilmesi için yapılması gerekli klinik uygulama derslerine ve araştır-
malara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve diğer tüm hastalara dünya standartlarında, hasta ve hekim
haklarına saygılı şekilde, kaliteli ve modern bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmetini çağdaş
hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda sunmak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.
ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma mer-

kezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş-
birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.
e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak

ve akademik desteği sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idarî personeli ile sağlık ve yardımcı sağlık per-
sonelini ve öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen; Rektörlük bilgisi dâhi-
linde saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilen, toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

b) Topluma ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı
konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına
katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki yetersiz bilgi ve davranışlarını tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum ağız ve diş
sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerini ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmek ve Merkez
projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitim faaliyetlerinde bu-
lunmak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri materyalleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın organlarında prog-
ramlar düzenlemek.

f) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eği-
tim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sun-
mak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

g) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında araştırma ve uygulamalarda bulunmak.
ğ) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak,

lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis,
tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrul-
tusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel mütalaada bulunmak.
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ı) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve an-
laşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet son-
rası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bi-
limsel görüşler sunmak.

i) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faali-
yetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve
seminerler düzenlemek.

j) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyet-
lerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Yönetim Kurulu.
c) Hastane Müdürü.
Başhekim
MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın öne-

risi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıllık süre için görevlendirilir.
Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirile-
bilir. 

(2) Başhekim görevi başında olmadığı zaman Başhekim yardımcısı vekâlet eder.
Başhekimin görevleri
MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak. 

c) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin

geliştirilmesini sağlamak ve sağlık teknolojisi alanındaki yeniliklerin Merkezde uygulanmasına
öncülük etmek.

d) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri
almak, uygun görülen düzenleme ve çalışmaları yapmak, planlanan dönemlerde Merkezin tüm
hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
g) Fakültenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve pratiklerini geliştirmek. Mer-

kezdeki hizmetlere katkılarını artırmak amacıyla Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak
programlar düzenlemek.

ğ) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel ve etik esaslara uygun olarak düzenlenmesini sağ-
lamak.

h) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Başhekim yardımcısı
MADDE 10 – (1) Başhekim yardımcısı, Fakülte öğretim üyeleri arasından Başhekimin

önerisi üzerine Rektör tarafından Başhekimin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla görevlen-
dirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir.

Başhekim yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Başhekim yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeleri yapmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan hizmetlerin performansını izlemek.
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
d) Merkez bünyesinde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağla-

mak.
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık ve idari personellerin sevk ve idaresini sağ-

lamak.
f) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Başhekim, Hastane Müdürü, Başhemşire ile De-

kanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki öğretim üyesinden
oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Başhekim başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gün-
dem ile toplanır. Başhekimin olmadığı zaman Başhekim yardımcısı başkanlığa vekâlet eder.
Başhekim, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşit-
liği halinde Başhekimin oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, kurul ve komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
c) Yönetim organlarına bağlı birimler veya çalışma grubu ve komiteler tarafından ha-

zırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
ç) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rek-

törlüğe sunmak üzere teklif hazırlamak.
f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetine sunmak.
Hastane Müdürü
MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü, sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından De-

kanın önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Gerek-
tiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Hastane Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez
bünyesinde belirleyeceği bir idari personel kendisine vekâlet eder.
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Hastane Müdürünün görevleri
MADDE 15 – (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
maları yürütmek.

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili önerilerini sunmak.
c) Merkez birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu,

etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların
oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon
ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

ç) Merkezin çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek
ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü ihtiyacın tespiti, zamanında
temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulan-
masını ve denetimini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başhemşire ve görevleri
MADDE 16 – (1) Başhemşire, lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi almış ve hemşirelik

hizmet deneyimi olan adaylar arasından, Dekanın önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet
Başkanının onayı ile görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Başhemşire görevi
başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde belirleyeceği bir hemşire kendisine vekâlet eder.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer yardımcı perso-
neller, başhemşirenin sorumluluğunda olup; sağlık ve bakım hizmetlerinin yönetim ve organi-
zasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve
verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Enfeksiyon kontrolü ile ilgili konularda Merkez yönetim organlarının aldığı karar-
ların uygulanmasını sağlar. 

Merkez ünite ve birimleri 
MADDE 17 – (1) Merkezde bulunan merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, ya-

taklı servis, dental radyoloji birimi, öğretim elemanı hasta tedavi ünitleri, lisans ve lisansüstü
öğrenci klinikleri ve laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Başhe-
kime karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim
kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, kurul ve ünite kurula-
bilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yöne-
tim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-
zinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, psikoloji bilimi ile ilgili uygulamalar, araştırmalar

yapmak, eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuatı kapsamında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere ve öğrencilere

danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermek. 
b) Özel eğitime ihtiyaç duyan engelliler ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim

hizmetleri vermek.
c) Psikoloji biliminin alt alanlarında yurt içinde ve dışında araştırma, inceleme, uygu-

lama yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmaları desteklemek, proje hazırlamak ve danış-
manlık yapmak.

ç) Psikoloji biliminin alt alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-
minerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Psikoloji biliminin alt alanlarında uygulama ve araştırma altyapılarını oluşturmak. 
e) Lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere uzman denetimi altında uygula-

ma yapma imkânı vermek. 
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f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
g) Psikoloji bilim alanındaki gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık

ve arşiv oluşturmak. 
ğ) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim

ağı kurmak.
h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma de-

neyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet
Başkanı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurullara baş-

kanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak,

Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumlu ol-

mak.
e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci

toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rek-

töre karşı sorumlu olmak.
ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlamak.
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezde bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür yardımcısı, Merke-

zin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip olan Üniversite çalışanları
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, Müdürün
kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının
görevi de kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üze-

rine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi
bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez top-

lanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. 
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak üzere

sunulan teklifleri karara bağlamak.
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, en az beşi Üniversite
içinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, olağan ola-
rak yılda en az bir kez ve gerekli durumlarda da Müdürün daveti üzerine toplanır. 

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 15 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye

ve verimliliği artırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri,
Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

"1 ADET KARDİYAK DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ" SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Kardiyak Dijital Anjiyografi Sistemi" Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.06.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5064/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 45 maddesine göre (açık teklif usulü) satılacaktır. 

 

S.No Mahalle Cinsi Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 Orta işyeri 102 54 46 1.750.000 52.500 

2 Orta İşyeri 102 54 54 1.400.000 42.000 

3 Orta Arsa 379 12 4790,42 2.200.000 66.000 

4 Orta Arsa 653 220 2404 2.700.000 81.000 

5 Orta 
5 nolu 

İşyeri 
74 14 16,26 200.000 6.000 

6 Orta 
1. Kat 7 

nolu İşyeri 
74 14 92,08 113.258 3.400 

7 Orta 
1. Kat 8 

nolu İşyeri 
74 14 70.86 87.157 2.610 

8 Orta 
2. Kat 10 

nolu İşyeri 
74 14 70.86 87.157 2.610 

9 Orta 
2. Kat 9 

nolu işyeri 
74 14 92,08 113.258 3.400 

10 Taşdemir Tarla 115 31 1365,03 47.776 1.450 

11 Kabaceviz Tarla 187 11 2265,62 56.640 1700 

12 Güneşli Arsa 108 1 791,66 118.749 3.600 

13 Taşdemir Tarla 105 14 7132,57 213.977 6.450 

14 Arımköseli Arsa 102 4 1.531,10 30.622 920 

15 Sefalı Tarla 154 76 3513,51 105.405 3.200 

 

1- İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 20.06.2019 Perşembe günü saat 

10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir. 

3- İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.. 

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER 

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanacak) 

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut) 

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden) 

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl 

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı 

olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve 

imza sirküleri 

4- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmez. 

5- Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde 

görülebilecektir. 

6- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir 

İlan olunur. 5160/1-1 
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TTK İHTİYACI OLAN PLASTİK KABLO BAĞLARI VE MUHTELİF ELEKTRİK 

KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
 

İhale kayıt numarası : 2019/267379 

1-İdarenin  

a) adresi 

:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

ZONGULDAK 

b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1 Plastik Kablo Bağları 3 kalem 

2 İç Hat Telefon Kabloları 3 kalem 

3 Oto Kabloları 3 kalem 

4 Hat Telefon Kabloları 2 Kalem 

5 Lağım İrtibat Kabloları 2 Kalem 

6 NYA Kablolar 2 Kalem 

7 TTR Kablolar 2 Kalem 

8 Kaynak Kabloları ve Güç Kablosu 3 Kalem 

9 NYM Antigron Kablolar 5 Kalem 

b) Teslim yeri 

TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. 

(Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak) 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 01.07.2019 Pazartesi – Saat: 15.00 

c) Dosya no : 1915009 
 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

4.2.1. Kablo bağlarının plastikler için UL 94 standartlarına uygunluğuna ilişkin 

dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.3. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 

(bir) yıl süre ile garantili olacaktır. 

4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte oto kabloları için TS ISO 6722-1 Uygunluk Belgesini 

vereceklerdir. 

4.2.5. Telefon şebekesi Dağıtım Kabloları için TSE’den alınacak uygunluk belgesi veya 

Türk Telekom onaylı yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teslim 

süresi ve teknik değer dikkate alınacaktır. 

5. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak N. 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01.07.2019 Pazartesi - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5066/1-1 
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İHALE İLANI 

Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden: 

İlçemiz sınırları içerisinde hazır ayrıştırma ambalaj tesisi kullanım izinli ve toplanan 

yaklaşık 21.600 ton dökme karışık ambalaj ( karton, kağıt, plastik ve naylon) atıklarının satışı işi 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Üsküdar Belediye Başkanlığı Merkez 

Binası 4. Kat Encümen Salonunda Belediye Encümenince satışı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 26/06/2019 mesai bitimine kadar Temizlik İşleri 

Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye Giriş Belgesini alması ve idareye teslim 

etmesi gerekmektedir. 

İşin Nevi : 21.600 ton dökme karışık ambalaj (karton, kağıt, plastik 

ve naylon) atıklarının, geri dönüştürülmesi için toplanan 

ambalaj atıklarının satışı işi 

İşin Süresi : 18 ay 

Tahmin Edilen Bedel : 

 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi 

Miktarı 

(KG) 

Birim Bedeli 

(TL) 

Toplam Bedeli 

(TL) 

1 

TESİSLİ DÖKME 

KARIŞIK 

AMBALAJ 

ATIĞI 

21.600.000 Kg 0,46 Krş 9.936.000,00 TL 

 

Geçici Teminat : Tahmin edilen toplam bedelin % 3’ ünden az olamaz. 

Şartname Bedeli : 250 TL 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun/35.a Maddesi 

İhale İlan Şekli : 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi 

İhale Gün ve Saati : 27/06/2019 saat 10:30 

İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir. 

a. Gerçek Kişilerden:  

a1) Teklif Mektubu,  
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a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış 

geçici teminat mektubu,  

a3) İmza Beyannamesi,  

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza 

beyannamesi  

a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,  

a6) İkametgah belgesi,  

a7) Nüfus cüzdanı örneği,  

a8) İhale giriş belgesi,  

a9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, 

b. Tüzel Kişilerden:  

b1) Teklif Mektubu,  

b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış 

geçici teminat mektubu,  

b3) İmza Sirküleri,  

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza 

beyannamesi,  

b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,  

b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b7) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,  

b8) İhale giriş belgesi,  

b9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, 

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. Komisyon gerekli 

gördüğünde ihaleyi Kapalı Teklif Usulünden Açık Teklif Usulüne çevirebilir. Vergi, resim, 

harçlar ve sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. Doğabilecek her türlü 

anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılan geçici teminat bedeline ve 

ihale iştirak bedeline ait makbuzlara havi müracaat dosyalarını 26/06/2019 tarihinde mesai 

bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek 27/06/2019 günü saat 10:30’da 

Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 5065/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5158/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5158/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5158/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5158/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5158/5/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 5159/1-1 
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Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
 5155/1-1 

  



11 Haziran 2019 – Sayı : 30798 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 5156/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


