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YÖNETMELİKLER
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim ile sınav ve
değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ön-

lisans, lisans ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları,
kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma ha-
zırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili
diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkı-
sını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan
değeri,

b) Akademik birim: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte,
konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinden oluşan ve ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

ç) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer ko-
şulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş za-
manlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-
zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı akademik bi-

rimlerin kurullarını,
g) İlgili yönetim kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı aka-

demik birimlerin yönetim kurullarını,
ğ) Kurumlar arası yatay geçiş: Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer

diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan
geçişi,

h) Öğrenci: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisini,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) ÖSYS: Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler al-

tında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
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k) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

n) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
o) Üniversite Eğitim Komisyonu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine

bağlı akademik birimlerden gönderilecek eğitim-öğretime ilişkin önerileri değerlendiren ko-
misyonu,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yöne-
tim Kurulunu,

p) YNO: Yıl sonu not ortalamasını,
r) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

s) Yaz okulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde önlisans ve lisans
programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında
uygulanan eğitim-öğretim programını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diploma-

larının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda,

o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde ge-
çerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı
olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına şahsen yapılır. Ancak, adaylar vekâlet verdikleri kişiler aracılığı ile de kayıt
yaptırabilirler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan
sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında ilgili mev-
zuata göre işlem başlatılır.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday,
hakkını kaybeder.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun
belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların (yükseköğretim
programlarından aynı anda iki lisans veya iki önlisans programlarına kayıtlı olanlar) kesin ka-
yıtları yapılmış olsa bile, Üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden
mezun olsalar bile kendilerine verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında
yasal işlem yapılır.

Yarıyıl kayıtları ve alttan ders alma
MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde; katkı payını yatırarak öğrenci işleri otomasyon sisteminden derslerini seçerek onay-
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lamalıdır. Öğrencinin seçtiği dersler danışmanı tarafından da onaylanarak kayıt süreci tamam-
lanmış olur. Ders kayıt çıktısı öğrenci ve danışmanı tarafından ders ekleme/bırakma süresi so-
nuna kadar imzalanır ve bu belgeyi öğrenci mezun olana kadar danışmanı muhafaza eder.

(2) Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, bahar dönemi başında öğrenci-
lerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

(3) Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrenci-
lere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç iş günü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde
ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda
kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci, o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

(4) Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar
nedeniyle oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

(5) Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler hariç, geç kayıt nedeniyle geçen süre devam-
sızlıktan sayılır.

(6) Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(7) Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı prog-
ramındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki ya-
rıyıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz.

(8) İkinci öğretimi bulunan bölümlerde, ders çakışması halinde; öğrenci normal öğre-
timde ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde ise normal öğretimden çakışan dersleri ile zorunlu
derslerde, aynı ismi taşıyan seçmelilerde ise eşdeğer olan en fazla üç dersi ders ekleme ve bı-
rakma süresi içinde danışmanın önerisi ve bölüm kurulu kararı ile alabilir.

(9) Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Ancak ön koşullu derslerin alı-
nabilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı
dönemlerde de açılabilir.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç bir hafta içinde,

almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde danışmanın onayını ala-
rak, istedikleri ders değişikliklerini yapabilirler. Ders değişikliği formu danışman ve öğrenci
tarafından imzalanarak dekanlık/müdürlüğe bildirilir. Ancak, ders değişikliği nedeniyle öğren-
cinin derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır.

Yabancı dil seçimi ve muafiyet sınavı
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıt-

larında öğrenci işleri otomasyon sisteminden seçtiği yabancı dili izlemek zorundadır. Öğrenci
ilk yarıyılda/yılda seçmiş olduğu yabancı dilini daha sonraki yarıyıllarda değiştiremez.

(2) Eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunan
öğrenciler için Rektörlük tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda 70 ve daha
yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Yatay ve dikey geçişler, ders muafiyeti ve intibak işlemleri
MADDE 9 – (1) Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi

üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.
(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları;

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

(3) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite için-
den veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde yürütülür.

(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programından eşdeğer kabul
edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması
ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf
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notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin de-
vamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu
derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki notlara
dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edil-
mediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine iş-
lenir.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyıl/yıl eğitim-
öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim
kurumlarından almış ve en az CC ile başarmış oldukları tüm dersler için mezuniyet/ilişik kesme
tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olma isteği ile başvuruda bulunabi-
lirler. Ayrıca muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya
ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD
ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu
fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden
intibak talebinde bulunulamaz.

(6) Ders saydırma talebinde bulunan öğrencinin önceki diploma programından başarılı
olduğu derslerin harf notları ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Şayet not
dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde, YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu
esas alınarak transkriptine işlenir.

(7) Uzaktan öğretim veya açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrenci-
lerden Üniversitenin lisans bölüm/programlarına kayıt yaptıranlar için tamamen veya kısmen
uygulamalı olan derslerin muafiyeti yapılmaz.

(8) İlgili yönetim kurulunca alınan muafiyet kararında, muafiyet talebinde bulunan öğ-
rencinin muaf sayılacağı derslerinin toplam kredisi, kayıt yapılan bölümde bir yarıyılda oku-
tulan derslerinin kredisi kadar veya daha fazla olması halinde, öğrencinin muafiyetine karşılık
gelen yarıyıl sayısı hesaplanır ve intibakı yapılır. Öğrenci intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren
öğrenimine devam eder. Bu süre 11 inci maddede belirtilen azami öğrenim süresinden düşü-
lür.

(9) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerin kredisinin, bölümün o yarıyılında okutulan ders-
lerinin kredisinden az olması halinde, bulunduğu yarıyılın toplam kredisini geçmeyecek kadar,
bir üst yılın aynı yarıyılından ders alabilir. Bu durumdaki öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda
muafiyet sonrası almış ve başarmış olduğu derslerin sonucunda, 20 nci maddede belirtilen üst-
ten ders alma koşullarını yerine getiremediği takdirde, muaf olduğu kredi toplamı kadar bir
üst yılın aynı yarıyılından ilgili programın normal ders yükünü geçmeyecek şekilde ders ala-
bilir.

(10) Öğrenci, 11 inci maddede belirtilen normal öğretim süresinden önce fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulundan mezun olabilir.

(11) Önlisans/lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin muafiyet işlemleri sonucunda
muaf oldukları derslerin notları otomasyon sistemine işlenir.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir öğrenci

kimlik kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci,

ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını
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iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda
kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından öden-
mesi gerekir.

(3) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim – Öğretim

Eğitim – öğretim süreleri
MADDE 11 – (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl

esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, iki veya üç yarıyıl olarak Senato
tarafından belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında iki yarıyıl uygulanan programlar için eğitim-
öğretim bir yarıyıl en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt
ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler ile fakülte ve yüksekokullarda açılan hazırlık sı-
nıfları bu süreye dahil değildir.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla gerektiğinde
yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun işleyiş ve uygulamaları Senato tarafından belirlenen esaslarla
düzenlenir.

(3) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakülteler-
deki öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu
birimden mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem ya-
pılır.

Eğitim – öğretim programları
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı/program/bölüm ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleştirilir.
Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri aynı yolla her yıl en geç Mayıs ayı so-
nuna kadar kesinleştirilir.

(2) Birimlerde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile ders ve/veya sınıf geçme
sistemi uygulanabilir.

(3) Öğretim programları, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, la-
boratuvar, arazi uygulaması ve benzerleri) oluşur. Ortak zorunlu, ön koşullu ve seçmeli ders-
lerin, kredi değerleri ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle yeni programa intibak
işlemleri ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile kararlaştırılır.

(5) Yeni programa intibak işlemleri kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır.
(6) İntibak işlemleri, Senato tarafından kararlaştırılan uyum esaslarına göre yapılır.
(7) Fakülte/yüksekokullardan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, ilgili kurul-

ların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.
Kredi
MADDE 13 – (1) Derslerin eğitim-öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi esası

üzerinden yapılır.
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(2) Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesap-
lanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin haftalık her bir saati bir kredidir.
b) Programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların her

iki saati bir kredidir.
(3) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde eğitim-öğretim çalışmalarının kredi değeri

aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Yıllık teorik derslerin haftalık her saati iki kredi.
b) Yıllık uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalarının haftalık her saati bir kredi.
c) Stajların her haftası bir kredi.
(4) Hesaplamalar sonucunda virgülden sonraki kısım bir üst rakama tamamlanır.
Dersler ve bitirme ödevi
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına
göre düzenlenir.

(2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esas-
lar, ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(4) Ders AKTS’leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrenci-
lerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. 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 ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından
belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS’leri hesaplanır.

(5) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin me-
zun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında toplam 120 AKTS, öğ-
renim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarında 300 AKTS, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında 360 AKTS
kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Ders grupları
MADDE 15 – (1) Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:
a) Zorunlu dersler: İlgili birime kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekli derslerdir.
b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak

alacakları derslerdir. Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az 5 (beş) öğrencinin o derse kayıt
yaptırması gerekmektedir. Ancak bu sayı ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile arttırılabilir
(özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin seçmiş oldukları seçmeli derslerde bu sayı
aranmaz).

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu
olan derslerdir.

ç) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
zorunlu derslerdendir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

d) Bitirme ödevi (tez): Öğrencilere, bitirme ödevinin verilip verilmeyeceğine, birimlerin
ilgili akademik kurullarınca karar verilir. Bitirme ödevi verilmesine karar verilen birimlerde,
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danışman ve öğrencinin görüşü de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından be-
lirlenir. Bitirme ödevinin değerlendirilmesi, danışman tarafından yapılır ve otomasyon siste-
mine kaydedilir.

e) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yo-
luyla verilebilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve bunlarla ilgili usul ve esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

Kredi yükü
MADDE 16 – (1) Öğrencinin AKTS kredi yükünün belirlenmesinde, bulunduğu normal

dönemdeki ders programının AKTS kredi sayısı dikkate alınır. Normal dönem; öğrencinin kayıt
olduğu yıl ve kayıt dondurma süreleri göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Bir öğrenciye bir yarıyılda verilebilecek AKTS kredi miktarı; normal dönemdeki
AKTS kredi miktarına ilave olarak ara sınıflarda bu sınıfın AKTS kredi toplamının 1/3’ünü
aşamaz. Virgülden sonraki kısım öğrenci lehine tam sayıya tamamlanır. Son sınıf öğrencilerine
maksimum 45 AKTS kredisi olarak uygulanır.

Öğrenci katkı payları
MADDE 17 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini, Yük-

seköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin
giriş veya yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya sınavlara girmelerine izin verilmez. Sı-
navlara girenlerin sınavları bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.
Stajlar
MADDE 18 – (1) Öğrenci stajları, ilgili birim kurullarınca hazırlanan ve Senato tara-

fından onaylanan yönergelere göre yürütülür. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde
staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajı tamam-
layana kadar mezun olmuş sayılmazlar.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70,

tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır.
(2) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, ilgili kurullarca

kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde
hiçbir derse ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Öğrencilerin dönem içi değerlendirmeleri seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalış-
ması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme/araştırma gezisi, ödev, bireysel ça-
lışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ileti-
şim becerileri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet/bitirme
tezi, proje ve dönem sonundaki durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından söz konusu
yarıyıl/yıl derslerinin son haftasında ilan edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenciler, yıl/yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(5) Üniversite tarafından bilim, kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlen-
dirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen eği-
tim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında tutulur.
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(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler
için derslere devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl
sonu sınav hakları saklıdır.

(7) Öğrencilerin daha önce devam koşulunu yerine getirdikleri ve tekrar aldıkları dersin
sınavlarına katılmaları gerekir. Bu dersler için devam zorunluluğu aranmaz. Sadece uygula-
madan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygula-
malara ve sınavlarına katılmak zorundadır.

(8) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak
zorundadırlar.

(9) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciden
alınan imza ile takip edilir.

Ders tekrarı ve üst sınıftan ders alma
MADDE 20 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir;
ancak ara sınavlarına katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak
zorundadırlar.

(4) Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama
sınavının yapılıp yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme
esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

(5) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde öğrenci, dersi ilk defa
alan öğrenciler gibi devam etmek ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu
öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

(6) Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise öğ-
renciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın olan
dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez.

(7) Yıl sonu not ortalaması (YNO) 2.00’ın altında olup DC ve DD aldığı derslerden ba-
şarısız olan öğrenciler, bir dersten F veya U kodlu not alan veya dersi alması gereken yarıyılda
almayan öğrenciler bu dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Ancak bu dersler
seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine danışmanın önerisi
ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersleri alabilirler. Öğrenciler daha
önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler.
Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

(8) Bir öğrencinin her bir dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu
programda belirtilen yüktür. Ancak, genel not ortalaması en az 3.00 olan ve önceki yarıyıllardan
başarısız dersi olmayan öğrenciler danışmanın olumlu görüşüyle, ilgili bölümün önerisi ile bir
üst sınıftan ders alabilir.
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(9) 9 uncu maddeye göre ders muafiyeti sağlamış öğrenciler hariç, birinci sınıf öğren-
cileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Üst yarıyıllardan alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan
yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, 11 inci maddede
belirtilen azami öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirilmesi

Sınav türleri
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve

azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.
Sınav programları
MADDE 22 – (1) Ara sınavların, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının

tarih, yer ve saatlerini gösteren sınav programı, bölümlerin görüşü de alınarak dekanlık/mü-
dürlük tarafından hazırlanır ve sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Resmi
bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınavların yapılması
MADDE 23 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-

malı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Ancak, yazılı sınav
dışındaki sınavlar ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun
kararı ile yapılır.

(2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

(3) Sınavlara kablolu veya kablosuz iletişim araçları ile girilemez. Sınavlar ilgili bi-
rimler tarafından elektronik cihazlarla kayıt altına alınabilir.

(4) Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
iki yıl süreyle saklanır.

Ara sınavlar
MADDE 24 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
(2) Birden fazla ara sınav, ilgili dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim ku-

rulunun kararı ile yapılabilir. Birden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik or-
talama ile hesaplanır.

(3) Ara sınav programı, ara sınav tarihinin en az iki hafta öncesinde ilgili dekanlık/mü-
dürlük tarafından ilan edilir.

(4) Bir güne aynı yarıyıl derslerinin en fazla ikisinin ara sınavı konulabilir. Ancak alt
yarıyıllardan alınan dersler için bu sınırlama aranmaz. Ara sınav yapılan saatler dışında, haftalık
ders programına göre eğitim-öğretime devam edilir.

(5) Dersin özelliğine göre dönem içi çalışmalardan da bir ara sınav notu verilebilir. Bu
notun ara sınav notuna katkı biçimi, ders sorumlusunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca
kararlaştırılır. Bu değerlendirme biçimi her yarıyılın/yılın ilk üç haftası içinde ilgili öğrencilere
duyurulur.

(6) Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sı-
navdan sıfır (0) almış sayılır.

(7) Öğretim elemanları, değerlendirme sonuçlarını en geç on gün içinde otomasyon
programı üzerinden ilan eder.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları
MADDE 25 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;
a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
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b) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,
ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,
zorunludur.
(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen prog-
ramda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

(3) Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılabilir.
(4) Öğretim elemanları, değerlendirme sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç on

gün içinde otomasyon programı üzerinden ilan eder.
(5) Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçlarının belgeleri, öğretim elemanlarınca dekanlık/mü-

dürlüğe sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde teslim edilir.
Bütünleme sınavları
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Mazeret sınavları
MADDE 27 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin biti-
minden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı baş-
vuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı ve-
rilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık ra-
poru ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci
için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(2) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal
ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek
üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katıla-
mayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yöne-
tim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün dersleri ba-

şarıp, yalnızca tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Ayrıca, mezun olabilmek
için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde
GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükselt-
mek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ha-
linde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin sınavına gireceği tek dersin
devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

(2) Bir dersin tamamı teorik veya %50’si teorik, %50’si uygulamadan oluşuyorsa tek
ders sınavı uygulanır. Dersin tamamı uygulamadan oluşuyorsa o ders için tek ders sınavı uy-
gulanmaz.

(3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim
kurulları tek ders sınavının başvuru süresini ve sınav gününü belirler.

(4) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına
girebilmek için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayıla-
bilmesi için tek ders sınavından en az CC notu alması gerekir. Bu sınavdan alınan not, o dersin
başarı notu olarak değerlendirilir.
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Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir.

Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl
sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu
nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak
yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak zorunludur.

(2) Ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60’ı hesap-
lanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60’ların toplamında 0.5 ve daha yukarı
olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

(3) Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.
(4) Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim

kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak, Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği hariç, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tan
az olamaz. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliğinde sınavların değerlendirilmesi, Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Sınavların değerlendirilmesi mutlak değerlendirme ile yapılabilir. Mutlak değerlen-
dirmede bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden

itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili
dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav
kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu
hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra birim yönetim kurulu kararı ile dü-
zeltilir ve ilan edilir.

(2) Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar.
Sınavlarda kopya
MADDE 31 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, kopya veren,

kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yar-
dım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
diğer ilgili mevzuat ve yönergelere göre disiplin soruşturması açılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Notlar, Değerlendirme ve Diploma

Notlar ve değerlendirme
MADDE 32 – (1) Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin so-

nunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda katsayısı ve 100 puan üzerinden
karşılıkları gösterilen harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 30-49
FF 0.00 00-29
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(2) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC (Başarılı): Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından

birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC veya DD (Şartlı Başarılı): Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun

olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

c) FF (Başarısız): Girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam ko-

şulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere

verilir.

ç) FZ (Devamsız): Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara

devam ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere verilir.

d) FT (Tekrar): Teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları

halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ede-

rek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam

koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygula-

malara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

e) M (Muaf): Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM aracılığı ile yatay

veya dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları

ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri ifade eder.

(3) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) S (Yeterli): S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamam-

layan öğrencilere verilir.

b) U (Yetersiz): U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğren-

cilere verilir.

(4) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliğinde sınav notları ve değerlendirilmesi, Senato tara-

fından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait

yarıyıl/yıl not ortalaması (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm ders-

ler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında AA’dan

FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne

alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(3) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 32 nci maddeye göre alınan notlardan her birinin

katsayısı ile o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların

toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenme-

sinde virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise ikinci haneyi

1 (bir) artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) YNO’su en az 2.00 olan öğrenciler F kodlu dersler hariç diğerlerinden

başarılı sayılır. F kodlu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikle alınarak tekrar edilir.

(2) Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00

GNO’ya erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.
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(3) Mezun aşamasında olmayan yıl sonu itibarıyla güz ve bahar YNO’su 2.00’ın altında
olan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, izleyen
yarıyılda (güz dönemi) YNO’yu 2.00 ve üzerine çıkartmak amacıyla, alt yarıyıldan başarı notu
CC’nin altında olan DC, DD, FD, FF gibi tüm dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edeceği
bu derslerle çakışmayacak ve kredi limitini aşmayacak şekilde, içinde bulundukları dönemin
derslerini de alabilirler. Bu dönem içerisinde tekrarlamış olduğu şartlı dersler ile bir önceki
yılın YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartan bir öğrenci; bahar döneminde şartlı geçtiği DD ve
DC dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Fakat güz döneminde tekrarlamış olduğu dersler ile
YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartamayan öğrenciler izleyen bahar döneminde de CC’nin altın-
daki dersleri öncelikle almak zorundadırlar.

(4) Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl
not ortalaması (YNO) 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyılın/yılın so-
nunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi
sayılmaz ve ilan edilmez. Onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazananların
belgeleri ilgili yarıyılın/yılın sonunda verilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 35 – (1) Genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha

önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. An-
cak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam
şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa
olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zo-
runda kalırlar.

Yaz okulu dersleri
MADDE 36 – (1) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde güz ve bahar

yarıyıllarına ek olarak uygulanan yaz okulunun eğitim-öğretim ve sınav işlemleri, Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Ancak, yaz dönemi eğitim-öğretim programlarında
mazeret ile bütünleme sınavları uygulanmaz.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler
MADDE 37 – (1) Dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilere yönelik Meslek Yüksekokulları

ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilere yönelik Üniversitenin Önlisans ve Lisans Dü-
zeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ile Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Diplomalar
MADDE 38 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar; iki yıl süreli eğitim ve öğ-

retim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim ve öğretim
yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan fa-
külte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan tıp fakültesi
programı için tıp doktoru diplomasıdır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek
üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan
transkript belgesi de verilir.
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(3) Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

(4) Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzen-

lenir.

(5) Diplomalarda; fakültelerde Dekan ve Rektörün, dört yıllık yüksekokullarda Müdür

ve Rektörün, meslek yüksekokullarında Müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

(6) Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine

geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan ikinci nüsha diploma

düzenlenir. Bu belge fakültelerde Dekan ve Rektör, yüksekokullarda Müdür ve Rektör tarafın-

dan imzalanır.

(7) Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık

MADDE 39 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yönden yardımcı ol-

mak üzere, bölüm başkanlıklarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar

görevlendirilir. Öğretim elemanları, danışmanlığını üstlendiği öğrenciler mezun oluncaya kadar

bu görevi sürdürürler.

(2) Akademik danışmanlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve öğrenci not belgele-

rinin saklanma ve düzenlenmesi ile ilgili işlemler, yönetim kurullarının belirleyeceği esaslar

doğrultusunda, bölüm başkanlarınca yerine getirilir.

Kayıt sildirme

MADDE 40 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, kayıtlı oldukları bi-

rimlerine bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kaydını sildiren öğrencilere ödemiş

oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 41 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış

olan öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma ve yarıyıl izni

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, aşağıda belirtilen gerekçelerle ve tekrar Üniversiteye

dönmek üzere fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarının kararı ile kayıtlarını dondurabi-

lirler:

a) Kayıt dondurma istekleri her yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel

durumlarda yapılacak başvurular, bu sürenin dışında olabilir.

b) Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarı-

yıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak

uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık raporları değerlendiri-

lerek, bu süreler iki katına çıkarılabilir.

c) Kayıt dondurma izninde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilere, aşağıdaki durumlarda yarıyıl izni verilebilir:

a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş

bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK

kararıyla ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde, ailenin

geri kalanına bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara ver-

mek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermesinin ilgili yönetim kurulunun

kararıyla kabul edilmesi.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönet-

meliği itibarıyla öğrencilik sıfatının kaldırılmasını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet

hali.

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ğ) Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesinde görevli

olması.

h) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt içi, yurt dışı burs/staj/araştırma

gibi olanakların doğması ve bunun ilgili yönetim kurulunca uygun bulunması.

ı) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği veya Üniversite yönetim ku-

rulunca kabul edilecek diğer haller.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese yapılmak ve biriminde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu birim-

lerine bildirmemiş olan ya da yanlış veya eksik adres bildirmiş olan öğrenciler, Üniversitede

bulunan adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ede-

mezler.

Uygulama, yönerge ve esaslar

MADDE 44 – (1) Fakülte ve yüksekokullar 2547 sayılı Kanuna, Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen ilke ve esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu

ile uyguladıkları eğitim-öğretim programının özelliklerinin gerektirdiği diğer esasları, kendi

eğitim-öğretim, sınav, yönerge veya uygulama esaslarında belirleyebilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygu-

lanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı Kırıkkale Üniversitesinde yürü-

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretimi düzenlemektir.

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) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitüce ilan edilen eğitim dö-
nemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,
e) Başkan/Başkanlık: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını/başkanlığını,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/proje/sanat eseri/sanatta yeterlik

eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan
öğretim üyesini,

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

ğ) Enstitü: Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür

tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği ge-
reği, enstitü yönetim kurulunca Üniversite dışından atanan doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip deneyimli kişiyi,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi sistemi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
karşılığının yarısının toplamı ile bulunan ulusal kredi sistemi ve/veya Avrupa Kredi Transfer
Sistemini,

l) Lisansüstü eğitim: Tüm tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğiti-
mini,

m) Müdürlük: Enstitü müdürlüğünü,
n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan gerçek ki-

şiyi,
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o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
p) Seminer: Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilim-

sel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı
bir metinden oluşan çalışmayı,

r) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir eseri,
ş) Tez izleme komitesi: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlen-

dirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen; biri tez danışmanı,
biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından ve diğeri enstitü anabilim/anasanat dalı dışından
olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) TUS-DUS: Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
u) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik

yıl Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,
v) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim ve öğ-

retim sürecini,
y) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin, bulunduğu programdaki temel

konularda ve çalışma alanıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını ve bağımsız
bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
aa) Yönerge: Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür.
(2) Yüksek lisans programları, ikinci öğretim programları olarak da yürütülebilir.
(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

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

masına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Yönergede belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ensti-
tülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; mezun durumunda olan/ola-

bilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak
yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye hangi oranda
alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Yönerge ile dü-
zenlenir.
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(4) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mavi kart sahibi adayların lisansüstü programlara kabulüne
ilişkin usul ve esaslar Yönergede düzenlenir.

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders,
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı; bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve ya-
yın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışması da dâhil olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, ders aşamasını bitirdiği dönemden itibaren, her
yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi (en fazla 20 AKTS), lisans öğrenimi sı-
rasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili başkanlığın öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden, en fazla iki ders (en fazla 20 AKTS) seçilebilir.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programında süreye ilişkin hususlar aşağıdaki şe-

kildedir:
a) Tezli yüksek lisans programının süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt ol-

duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Ders dönemi en erken iki, tez dönemi de en erken iki yarıyılda tamamlanabilir.

b) Dört yarıyıl sonunda; öğretim planında yer alan kredili derslerini, bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine ge-
tiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders döneminde yatay geçişle gelmiş ve en
fazla üç dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilmiş öğrenciler ile özel öğrenci statüsünde almış
ve başarmış oldukları en fazla üç dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilerek programa normal
öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler, tüm dersleri başarmış olmak kaydıyla, ilk yarıyıl so-
nunda tez çalışmasına başlayabilirler. Bu şekilde yatay geçişle gelen öğrenciler; önceki yük-
seköğretim kurumunda geçirdikleri süre de dâhil olmak üzere, programı en çok altı yarıyılda
tamamlarlar.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tez danışmanı atanmasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans programında, başkanlık; her öğrenci için Üniversitenin kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışma-
nıyla beraber belirlediği tez konusunu ve tez adını da, derslerin bitimini takip eden ilk yarıyılın
başına kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez konusu ve tez adı enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Yönergede
belirlenen 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 atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hususlar aşağıdaki

şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrenci, tezini, Senato tarafından

belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar.
b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından ol-
mak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından önce;
tezin Yönergede belirlenen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte
danışmanına sunar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna
dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları ile birlikte başkanlık aracılığıyla, ilgili enstitüye
gönderir.

ç) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğ-
renci, tezini jüri ve dinleyiciler önünde sözlü olarak savunur.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı ola-
rak değerlendirilir. Bu karar, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

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

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

ğ) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde; azami süreler içinde kalmak
ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans diplomasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:
a) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için gerekli diğer

koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik
ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

b) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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c) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası,
bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, ens-
titü tarafından Rektörlüğe iletilir.

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

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla, en az 10 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içe-
ren bir ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarı-
yılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor ver-
mek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü (en fazla 30 AKTS), lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Yönergede belirlenen esaslara göre, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, ye-
terlilik sınavı uygulanabilir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında süreye ilişkin hususlar aşağıdaki

şekildedir:
a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

b) Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, başkanlık her öğrenci için ders

seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya
Yönergede belirlenen nitelikleri haiz doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler ve enstitüye bildirir. Danışman, enstitü yönetim kurulu
onayıyla kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans diplomasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:
a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
c) Mezuniyet tarihi; enstitü yönetim kurulunun, mezuniyeti onayladığı tarihtir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az yedi
ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer
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dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, en az 240 AKTS kredisinden
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı; iki eğitim-öğretim
dönemi 120 AKTS’den ve toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders, bilimsel
araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, yüksek
lisans döneminde alınmış ve başarılmış ise doktora programında alınmasına gerek yoktur.

(3) Doktora programlarında, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile di-
ğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki (en fazla 20 AKTS), lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla dört (en fazla 40 AKTS) ders seçilebilir.

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

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

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya tezli

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
(beş yıl) lisans öğretimi yapan diş hekimliği, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Ba-
kanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen
ve eczacılık fakültesi mezunları, lisans diploması ile başvuruda bulunabilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans öğrenimi alanlar yüksek lisans dere-
cesine sahip sayılır.

(3) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, başvurulan programın puan türünden,
55 puandan az olmamak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; dört üzerinden en az üç veya
muadili lisans mezuniyet not ortalamasına ve başvurduğu programın puan türünde, 80 puandan
az olmamak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın, enstitüdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde, 3 üncü ve 4 üncü fıkralardaki hükümler uygulanır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından 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 yükseltilmesi Yönerge ile belirlenir.

(7) Tıp fakültesi mezunlarının, temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvura-
bilmeleri için; 50 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen TUS’tan alınmış temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge
ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri
Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(8) Diş hekimliği fakültesi mezunlarının, doktora programlarına başvurabilmeleri için;
elli puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen DUS puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896



(9) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayların başvurusuna ilişkin esaslar,
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı,
lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunun değerlendirmeye hangi oranda alınacağı, yabancı dil puanının katkı oranı
ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir.

(10) Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; neden doktora yapmak
istediğini belirten kompozisyon ve uluslararası standart sınavlardan aldıkları puanlar da dikkate
alınabilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler en erken iki yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken dört yarıyılda ta-
mamlayabilirler. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi ise; 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 ilgili maddelerde ve Yönergede belirtilen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süreler içinde tamamlaya-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili dersle-
rini veya tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayanlara, tez önerisi ret edilenlere,
doktora tezinde başarılı olamayanlara; azami süreler içinde kalmak ve tezsiz yüksek lisans için
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri
halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Başkanlık her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez

danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez adını ilgili ens-
titüye önerir. Tez danışmanı, tez önerisi ve tez adı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Yönergede
belirlenen ilkeler çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-
rinin tez yönetebilmesi için; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültelerindeki program-
lardaki öğretim üyeleri hariç, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı; kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile

araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ve seminer dersini tamamlayan öğ-
rencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
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(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğ-
renci, en erken bir ay içinde sınava girebilir. İlgili öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve
Başkanlığın talebi sonrasında enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın
tarih ve saati, başkanlığın bildirimi ile müdürlükçe ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, başkanlık tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışman oy hakkına sahiptir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az
70 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınav notunun %50’si
ve sözlü sınav notunun %50’si toplanarak yeterlik sınav notu hesaplanır. Sınav jürileri, yazılı
ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenciyi başarılı kabul eder. Jüri, öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başkanlıkça, yeterlik sına-
vını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) 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, başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirle-
necek dersleri, tez çalışmasına başlamadan önce başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu bölüm/bölümlerden, bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(7) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın ye-
terlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili başkanlığın

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturu-
lur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanı, ilgili
anabilim/anasanat dalından bir kişi ve enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı dışından bir üye
yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite top-
lantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, başkanlığın önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

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

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süreçte geçen süre azami süreden sayılır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir
mazereti olmaksızın, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci, başa-
rısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda; o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan bir toplantıya katılmayan öğrenci, mazereti ens-
titü yönetim kurulu tarafından kabul edilmezse, katılmadığı toplantıdan başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.
(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul

edilen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar.
(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman,
oy hakkına sahiptir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce; tezin
Yönergede belirlenen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte da-
nışmanına sunar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna
dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları ile birlikte başkanlık aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(5) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tuta-
nakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri

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

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için

gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve
elektronik ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye, doktora
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diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde 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 enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası,
bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, ens-
titü tarafından Rektörlüğe iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için; bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir
ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için sanatta yeterlik programı; iki eğitim-öğretim dönemi 120
AKTS’den ve 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
300 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konu-
larını içeren en az bir ders, yüksek lisans döneminde alınmış ve başarılmış ise sanatta yeterlik
programında alınmasına gerek yoktur.

(3) Sanatta yeterlik programında, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki (en fazla 20 AKTS), lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört (en fazla 40 AKTS) ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
(5) Sanatta yeterlik programları, ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni

bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en
az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
(2) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55

puan olmak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların; dört üzerinden en az

üç veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına ve 80 puandan az olmamak koşuluyla, Yö-
nergede belirlenen ALES sözel puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
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sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin hususlar Yö-
nergede belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; adayların başvurusuna ilişkin
esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun değerlendirmeye hangi oranda
alınacağı, yabancı dil puanının katkı oranı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair
diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; referans mektubu,
neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon ve uluslararası standart sınav-
lardan aldıkları puanlar da dikkate alınır.

Süre
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programı; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli

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.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri; tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler en erken iki yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken dört yarı-
yılda tamamlayabilirler. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamam-
lamanın 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 ta-
mamlayamayan veya ilgili maddelerde ve Yönergede belirtilen en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ancak; tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlaya-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili
derslerini veya tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayanlara; azami süreler içinde kalmak ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde, tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Başkanlık, her öğrenci için; ders ve uygulama seçimi, tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için Üniversite kadrosunda bulunan
bir danışman ve danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların konusunu ve tez adını enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez önerisi ve
tez adı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen ni-
teliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde,
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
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lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üni-
versite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik Sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı; kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile

araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ve seminer dersini tamamlayan öğ-
rencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki
kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğ-
renci, en erken bir ay içinde sınava girebilir. İlgili öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve
başkanlığın talebi sonrasında enstitü yönetim kurulu, Yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın
tarih ve saati, başkanlığın bildirimi ile müdürlükçe ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, başkanlık tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik, yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-
mite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jü-
rileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışman oy hakkına sahiptir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az
70 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınav notunun %50’si
ve sözlü sınav notunun %50’si toplanarak yeterlik sınav notu hesaplanır. Sınav jürileri, yazılı
ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenciyi başarılı kabul eder. Jüri, öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başkanlıkça, yeterlik sına-
vını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) 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, başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirle-
necek dersleri, tez çalışmasına başlamadan önce başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu bölüm/bölümlerden, bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(7) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın ye-
terlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili başkanlığın

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturu-
lur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, başkanlığın önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik, yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en

geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı çalışmanın 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 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896



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

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

(4) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir
mazereti olmaksızın, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci, başa-
rısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) 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 çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez izleme komitesi tarafından yapılan bir toplantıya katılmayan öğrenci, mazereti enstitü yö-
netim kurulu tarafından kabul edilmezse, katılmadığı toplantıdan başarısız sayılır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 31 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.
(2) Sanatta yeterlik tezi hazırlayan öğrenci; sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-

lışmasını açıklayan sonuçları ve belgeleyen metni, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım
Kılavuzuna uygun biçimde yazar.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere, danışman
dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik savunmasından önce; tezin
Yönergede belirtilen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile
birlikte tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına teslim eder. Danışman; tezin savunula-
bilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları
ile birlikte başkanlık aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, metnin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; sanatta
yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı;
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenci; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalarını jüri ve ilgililer önünde sözlü olarak savunur.

(7) Tez sınavının 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, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay
içinde düzeltmeleri yaparak; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalış-
masını, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta
yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için

gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını
ve elektronik ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim sü-
resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın özelliğine göre alanı belirleyen, YÖK tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav ta-
rihidir.

(3) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası,
bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, ens-
titü tarafından Rektörlüğe iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci Kabulü ve Yatay Geçişler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yük-

sek lisans derecesini, kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda almış olanlar
ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bir yarıyılda alınan dersler
30 AKTS’yi geçemez. Bilimsel hazırlık programında alınması gerekli dersler, anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun teklifi ile enstitü kurulunca belirlenir.

(3) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için; öğrencinin ders aldığı
programın tabi olduğu birimin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel Hazırlık Programında alınan derslere ait notlar, lisansüstü not çizelgelerinde
yer almaz.

(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 enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, ilgili lisansüstü
programın sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, başkanlığın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
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kabul edilebilirler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir
eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Kabul edilecek özel öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı için,
en son ilan edilen öğrenci kontenjanının yarısını geçemez. Küsuratlı sayılar bir üst rakama yu-
varlanır. Özel öğrenci kabulüne, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu karar verir. Lisansüstü
programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemlerinde; muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’si-
ni (30 AKTS’yi, 3 dersi) geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yatay geçiş kontenjanları; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim

kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra, enstitü tarafından Üniversitenin internet say-
fasında ilan edilir.

b) Yatay geçiş başvurusunun, ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde, öğrencilerin
öğrenim gördüğü lisansüstü programa kabulünde esas alınan ALES puanının %50’si ile lisans
mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığının %50’si toplanarak sıralama yapılır ve puanı
yüksek olan/olanlar tercih edilir. Sıralamada puanların eşit olması durumunda, ALES puanı
yüksek olana öncelik tanınır.

(2) Enstitülerin başka bir anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim ku-
rumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan, almış olduğu derslerden en az
2/3’ünden başarılı olan ve başvurduğu programın asgari kabul şartlarını taşıyan öğrenci, li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için,
ilgili anabilim/anasanat dalının öğrenci kontenjanının olması gerekir. Yatay geçiş başvurusu,
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak, enstitü yönetim
kurulunca karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı; anabilim/anasanat dalı
kurulunca yapılır, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yatay geçişlere ilişkin esaslar
şunlardır:

a) Yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrenci, en az bir dönem ve en az
30 AKTS ders almak zorundadır. Öğrenci; geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi ha-
linde, önceki danışmanından tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir belgeyi
alarak enstitüye sunmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin yeni bir tez önerisi hazırlaması
istenir.

b) Doktora ve Sanatta Yeterlik, yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapan öğrenci, en
az bir dönem ve en az 30 AKTS ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci,
tekrar yeterlik sınavına girmez. Öğrenci; geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi ha-
linde, önceki danışmanından tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir belgeyi
alarak enstitüye sunmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin yeni bir tez önerisi hazırlaması
istenir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilmesi için temel
esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programları arası geçişler için; anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risiyle, enstitü yönetim kurulu tarafından kontenjanlar belirlenir ve Senato tarafından onaylan-
dıktan sonra ilan edilir.

b) Programlar arası geçişlerde, geçilecek yüksek lisans programının başvuru koşulları-
nın adaylar tarafından sağlanması gerekir.

c) Yüksek lisans programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış ve almış olduğu ders-
lerden en az üçünden başarılı olan öğrenci (seminer ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma
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ve yayın etiği konularını içeren ders hariç), tezli programdan tezsiz programa ya da tezsiz prog-
ramdan tezli programa geçiş yapabilir. Bu durumda alınan dersler; anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun kararı, enstitü yönetim kurulunun onayıyla, geçiş yapılan programdaki derslerin yerine
sayılabilir.

ç) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçmek için prog-
ramın tüm gerekliliklerini yerine getirmesi gerekir.

d) Geçiş başvuruları; anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilerek ensti-
tüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

e) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılabilir.
(5) Lisansüstü programların hangi aşamasında olursa olsun, tüm yatay geçişlerde, her

öğrenci en az bir dönem ve en az üç ders (30 AKTS) ders almak zorundadır.
(6) Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına kabul edilmiş bir öğ-

renci; en az yedi dersi (21 kredi), bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren
bir dersi ve seminer dersini başarı ile tamamlamış ise, azami süreler içinde kalmak kaydıyla,
istemesi halinde tezli yüksek lisans programına kabul edilir ve tez aşamasından çalışmalarına
devam eder. Tezsiz yüksek lisansa geçmek istemesi durumunda, azami süreler içinde kalmak
kaydıyla, Yönergede belirtilen tezsiz yüksek lisans şartlarını tamamlaması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 36 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leştirilmesi işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Bu tarihler
arasında kesin kayıt işlemini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları;

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Yönergede belirlenen
asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili Başkanlığın önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Yönergede belirlenen AKTS kredisine
göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

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

(4) Lisansüstü programlarla ilgili;
a) Öğrencilerin başarı durumu, lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalarının

(ödev, proje, ara sınav ve benzeri) %40’ı ile dönem sonu sınavının %60’ı toplanarak belirlenir.
Başarılı sayılmak için; lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60
tam puan almak üzere, ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en
az 70 puan, doktora/sanatta yeterlik için 75 puan olması gerekir. Bilimsel hazırlık kapsamında,
lisans programlarından alınan derslerde harf notu temel alınır.
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b) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır. Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi aza-
mi ders alma süresi içinde tekrar alabilir. Zorunlu dersi olmamak koşuluyla; başarısız olunan
dersin yerine, aynı kredi değerinde başka bir ders, danışman onayı ile alınabilir. Öğrenciler,
danışmanlarının onayı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları ders-
leri tekrarlayabilirler.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü öğrenim sırasında alınması zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(7) Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar, Başkan veya program koor-
dinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen yazılı sınavlar, kağıt ortamında
ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edi-
lerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak
soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt
ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin il-
keler YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Diğer hükümler
MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara, hangi lisans ve yüksek lisans programların-

dan mezun olanların başvurabileceği hususu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato ta-
rafından belirlenir.

(2) Üniversite, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan,
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları, Üniver-
sitenin bulunduğu il dışında sürdüremez.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı Yö-
nergede belirlenir.

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

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eşdeğer düzeydedir. Bu uzmanlık
eğitimleri, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş He-
kimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 16/1/2017 tarihli ve 29950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kı-

rıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-
öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim
ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) Birim/ilgili birim: Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yük-

sekokulunu, 
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm

başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
ç) GNO: Genel not ortalamasını, 
d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 
f) Kredi: Bir dersin kredisini, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya

uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma sa-
atleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri, 

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını, 

ğ) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken
dersi, 

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
ı) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü, 
i) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu, 
j) Staj: Eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğrencilerin edindiği

bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans
ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmaları,

k) Üniversite: Tarsus Üniversitesini, 
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, İlk Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak. 

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan
özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim
programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine
kayıtlı olmamak. 

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır. 

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato ka-
rarları ile belirlenir. 

İlk kayıt 
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, YÖK ve/veya Üniversite ta-

rafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süre içinde kaydını yaptırır. 
(2) Kaydını e-Devlet üzerinden yapan adaylardan kayıt için belge istenmez. Bu yolla

kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan
örneği istenir. Bu durumda adayların bizzat başvurmaları gerekir, ancak mazeretleri sebebiyle
bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri ara-
cılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka
bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların
kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına
Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. 

(4) Üniversiteye kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen
gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerle-
rine yedek adaylar alınır. 

Kimlik kartı 
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı öğrenci kimlik

kartı verilir. 
(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından be-

lirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.
Akademik danışmanlık ve oryantasyon 
MADDE 8 – (1) İlgili bölüm başkanı, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı

öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 
(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla,

ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı 
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş, ya-

rıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri ko-
nular birimlerin önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir. 

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. 
(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz oku-
lundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yö-
netim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl
sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. 

(5) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı hafta ders yapılmaz. 
(6) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz, ancak

gerekli görülen hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla cumartesi ve/veya pazar günleri
ders ve/veya sınav yapılabilir. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 10 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; öğrenci, bir yıl süreli

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi
iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans program-
larını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim
süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. 

(2) Değişim programları kapsamında yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarında geçirilen yarıyıllar/yıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(4) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim planları 
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eği-

tim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alına-
rak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran
eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür. 

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik ders-
ler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması,
arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışma-
lardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili
birimlerin kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına
göre yapılır. 

(3) Birimlerin işyeri eğitimi, staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili
kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. 
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(4) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde başvuru, danışman ataması ve değer-
lendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafın-
dan belirlenir. 

(5) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı
dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim
kurulunda kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(6) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. 
Yatay/dikey geçiş işlemleri 
MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, YÖK ve Senato karar-
larına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim ku-
rullarınca yapılır. 

(2) Ön lisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır. 

Çift anadal programı 
MADDE 13 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili ku-

rulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile
diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön li-
sans programları arasında yapılabilir. 

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir. 
Yandal programı 
MADDE 14 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür.
Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans
programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkânı verilir. Yandal
programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. 

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir. 
Ders muafiyeti ve intibak 
MADDE 15 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile
Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurum-
larında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmayı talep edebilirler.

(2) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri
Senato tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Yabancı dil  
MADDE 16 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci
ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Ortak Dersler
Bölüm Başkanlığı tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre,
yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Muafiyet koşulları Senato tarafından düzenlenir. 
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(3) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı
ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’unun yabancı
dille verildiği programlara kayıtlı olan öğrenciler, ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alı-
nırlar. Bu sınavda başarı gösteren ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
Senato tarafından düzenlenen muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler kayıtlı oldukları
diploma programlarında öğrenimlerine başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği hâlde
başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları, Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri, YÖK ve Senato kararlarına göre gerçekleştirilir. 

Dersler ve ders kredileri
MADDE 17 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir. 
b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir. 

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir.
Seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı olduğu birimden alınabileceği gibi, diğer birimlerden de alı-
nabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seç-
meli derslerin AKTS kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir.
Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, on öğrenciden az olmamak üzere
birim kurulları tarafından belirlenir. 

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer
alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine geti-
rilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul
dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(2) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı,
bölüm kurullarının önerileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır. 

(3) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki dağılımı ve sorumlu öğretim elemanları
ilgili dönemin derslerinin başlamasından en az beş iş günü önce ilan edilir. 

(4) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi
miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri aşağıdaki
gibidir:

a) Kredi sistemi olarak ulusal kredi sistemi ve AKTS birlikte kullanılır. 
b) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar,

uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından
oluşur. 

c) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu derslere
kredi değeri verilmez ve ortalamalara dâhil edilmez. 

(5) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlerdeki gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak AKTS’ye uygun olarak belirlenir. 
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(6) Bir programdaki toplam ders kredisi, YÖK Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralı-
ğına göre iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240
AKTS, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 AKTS,
altı yıllık programlar için 360 AKTS’dir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, bulundukları sınıf ve durumlara göre bilgisayar ortamında interaktif olarak ders-
lerini seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu
işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversiteyi kazanarak kesin kaydını ya-
pan öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış
sayılırlar. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
doğrudan yapılır. Gerektiği halde katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz. 

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin; 
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması, 
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi, 
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez. 
(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine,

derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve
belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim
kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları ilgili akademik birimin
kararları doğrultusunda yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki
öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir
nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu
maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır. 

Derse kayıt esasları 
MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden

fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldı-
ğında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağla-
dıkları dersler için 40 saat şartı aranmaz. 

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir
derse yazılabilirler veya daha önce yazılmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık
nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Öğrenciler, başarısız oldukları
ve normal yarıyılında almadıkları dersleri almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl derslerinden
de alabilirler. 

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresinden sonra ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir: 

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir. 
b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir. 
c) Asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla açılmayan seçmeli bir dersin

yerine yeni bir ders seçebilir. 
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(4) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar ede-
bilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, dersin son harf notu yerine
geçer. 

(5) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm
kurulu, fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile ke-
sinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön
koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir. Ön koşul olarak belirlenen bir
ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (G) şartı aranır. 

(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda açılan
diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için
kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz. 

(7) Lisans öğrencileri, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, birinci fık-
radaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön koşullu olmayan veya ön koşulunu yerine getir-
dikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre alarak
öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Önceki yarıyıl derslerinin tamamını
alarak başarması ve GNO’sunun 3,00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci öncelikle bu-
lunduğu yarıyılın derslerini almak ve birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla, üst
yarıyıldan ders veya dersler alabilir. 

Derslere devam esasları 
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim ele-

manının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. 
(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıl-

daki toplam saati esas alınır. 
(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zo-

runluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğ-
retim elemanı tarafından ilân edilir. 

(4) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için
teorik derslerin en az %70’ine, staj, atölye ve laboratuvarların %80’ine devamları zorunludur.
Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla labo-
ratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. 

(5) Ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci affı ve benzeri nedenlerle dersler
başladıktan sonra kayıtları yapılan öğrenciler, kayıt olmadan önceki haftalara ait sürelerde ders-
lere devam etmiş sayılır.

(6) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencilerin raporlu olduğu
süre devamsızlık süresinden sayılır.

(7) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurt
içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görev-
lendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için
izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate
alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin
o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz. 

(8) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenci için,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam
şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları 
MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına

girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav,
ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve
yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. 

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir.
Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili birim ku-
rulunca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendi-
rilerek takdir edilir. 

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında
yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır. 

(4) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirle-
nen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. 

(5) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilan edilir. Öğretim ele-
manı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği tarihten itibaren on
beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar
en az iki yıl saklanır. 

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları 
MADDE 22 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında

ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar,
uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla yarıyıl/yıl içi çalışması yerine ge-
çebilir. 

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya
yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda akademik takvimde ilan edilen tarih aralığında ya-
pılan ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır. 

(3) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna
katkısının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğ-
renciye duyurulur. 

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların
değerlendirilmesi ilgili birim yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır. 

Yarıyıl sonu sınavı 
MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, akademik

birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır.
(2) Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin

uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler
yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere (D) devamsız harf notu verilir. 

(3) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 puan
üzerinden en az 40 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 40 puan alamayan öğrencilere (FF) harf notu verilir. 

Bütünleme sınavı 
MADDE 24 – (1) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız oldukları, (DC) harf

notu ile şartlı başarılı oldukları veya yarıyıl/yılsonu sınavına girmedikleri bütün derslerden bü-
tünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavları arasında en az
beş gün ara verilmek zorundadır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu
yerine geçer. Yarıyıl sonu ortalaması ve GNO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin
notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır. 
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Üç ders sınavı 
MADDE 25 – (1) Mezuniyetlerine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, akademik tak-

vimde belirtilen zamanda, söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın, üç ders sınav hakkı
verilir.

(2) Öğrencilerin üç ders sınav hakkı elde edebilmeleri için ilgili derslerin yarıyıl sonu
sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Bu derslerden başarılı ola-
bilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Bu derslerin başarı notunun
belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz. Harfli not sistemine dönüşüm
işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not o dersin ilgili dönemdeki ba-
şarı notu yerine geçer.   

(3) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır. 
(4) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler ile üç ders

sınav hakkını kullanmayan öğrenciler söz konusu derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt
yaptırmış olmaları ve devam şartı aranmaksızın yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek
ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, tekrar üç ders sınav
hakkını kullanabilirler. 

(5) Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur. Öğrencinin
durumu beş iş günü içinde incelenerek öğrencinin sınava girme şartlarını sağlaması halinde
öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı tarih bölüm kurulu
kararı ile bildirilir. 

(6) Yaz okulundan ders alıp üç derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp üç
derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra üç ders sınavı açılır.

Mazeret sınavı 
MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve maze-

retleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilir. 

(2) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görev-
lendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır. 

(3) Mazeret sınavlarının hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belir-
lenir ve ilgililere duyurulur. 

(4) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir
belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu
sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler
için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. 

Notların verilmesi 
MADDE 27 – (1) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemine

girildiği ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletildiği anda kesinleşir ve ilan edilir. 
(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili iş-

lemlerin tamamlanması zorunludur. İlgili akademik birim bu notları iki suret olarak listeler.
Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir
nüshası ilgili bölüm başkanlığında, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında mu-
hafaza edilir. 

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak de-

ğerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında hangi değerlen-
dirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, ilgili birim kurulu öne-
risi ile Senato karar verir.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896



(2) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli
nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa
sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.  

(3) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl de-
ğerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları,
başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 

(4) Mutlak değerlendirme sisteminde, başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları
ile not aralıkları Senato tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı Başarı Durumu Not Ortalamasına Anlamı
AA 4,0 Başarılı Katılır Mükemmel
BA 3,5 Başarılı Katılır Çok İyi
BB 3,0 Başarılı Katılır İyi
CB 2,5 Başarılı Katılır Orta
CC 2,0 Başarılı Katılır Yeterli
DC 1,5 Yarıyıl Not Ortalamasına 

ve Sınav Türüne Göre 
Başarılı/Başarısız Katılır Şartlı Başarılı

DD 1,0 Başarısız Katılır Başarısız
FD 0,5 Başarısız Katılır Başarısız
FF 0,0 Başarısız Katılır Başarısız
D 0,0 Başarısız Katılır Devamsız
G Başarılı Katılmaz Geçer
K Başarısız Katılmaz Kalır 
S Süren Çalışma Katılmaz Süren Çalışma
M Başarılı Katılmaz Muaf

(6) Ortalamaya katılan notlardan; 
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler

o dersi başarmış sayılırlar. 
b) GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı

sayılırlar ve bu dersleri, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. 
c) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten ba-

şarısız sayılırlar. 
ç) (D) (Devamsız) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getir-

memiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci-
lere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. 

(7) Ortalamaya katılmayan notlardan; 
a) (G) (Geçer/Başarılı) harf notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 
b) (K) (Kalır) harf notu, kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. 
c) (S) (Süren çalışma) harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sür-

dürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir. 
ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler

ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi
bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından
kabul edilen dersler için verilir. 
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(8) Tekrarlanan derste, alınan en son not geçerlidir. 
Not ortalaması 
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yılsonu ve GNO’ları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin
bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çar-
pımından elde edilir. 

(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki ikinci hane,
üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması duru-
munda bir fazlası alınarak tespit edilir. 

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden
aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan ders-
lerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür. 

(4) Yarıyıl/yıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)
dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada (D) notu da (FF) notu işlemi görür. 

Onur öğrencileri 
MADDE 30 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak ve program süresi içinde olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders
yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur
öğrencisi, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Ancak, herhangi bir ya-
rıyılda not belgesinde başarısız dersi bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o
yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Notlarda maddi hata 
MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş

iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulu-
nabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili
birime yazılı olarak bildirir. Konu, birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafın-
dan hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen mad-
di hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren
en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma 
MADDE 32 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan

öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ka-
yıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz.
Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt
dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. 

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır. 
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(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır: 
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması. 
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi. 
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi. 
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması. 
e) Öğrencinin tutukluluk hali. 
f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması. 
(4) Mazereti, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle

başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu
kararıyla devam edebilirler. 

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. 
Kayıt sildirme 
MADDE 33 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci dilekçeyle kayıtlı olduğu bi-

rime başvurması halinde kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş oldukları harç
ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. 

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir
belge verilir. 

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait bel-
geleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şart-
tır. 

İlişik kesme 
MADDE 34 – (1)  Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması. 
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans

ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi. 
(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencinin kayıt silme işlemi, ilgili birimin yönetim

kurulunun kararıyla yapılır.
Mezuniyet ve diploma 
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları diploma programının öngördüğü ders-

leri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla
tamamlamış olmaları şarttır. İki yıllık ön lisans düzeyinde 120 AKTS, dört yıllık lisans prog-
ramları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, altı yıllık lisans program-
ları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlayarak en az 2,00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci
mezun olma hakkını kazanmış sayılır. 

(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere o programın lisans veya
ön lisans diploması verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir
mezuniyet belgesi verilebilir. 
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(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından düzenlenir. 
(4) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya mes-

lek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi 
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yük-

seköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uy-
gun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

(2) Değişim programlarına başvuru ve kabul şartları, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi
Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre belirlenir. 

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program da-
nışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. 

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-
me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek ve kayıt ye-
nilemek zorundadır. 

(5) İlgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız
olduğu derslere ait notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen başarı notu derecelerinin
puan ve harf karşılıkları ile not aralıkları esas alınarak gerçekleştirilir; bu notlar kendi öğretim
programındaki eşdeğer derslere ait olarak not belgesinde gösterilir. 

(6) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere
karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır. 

(7) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılır. 

(8) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversi-
tede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine not belgesi verilir. 

Özel öğrenci 
MADDE 37 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında

özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğ-
rencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler. 

(2) Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yö-
netim kurulu kararı ile yapılır. 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 
MADDE 38 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen katkı payları/öğrenim ücretleri dönem başlarında akademik takvimde
belirtilen tarihlerde ödenir. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç süresi
içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen bir öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz/ye-
niletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim üc-
retini ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.
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(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan fakat
Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciye o yarıyılda ödemiş
olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) Mezuniyeti için üç dersi ve/veya stajı kalan öğrenci bir sonraki akademik yılın ba-
şına kadar bu çalışmalarını tamamlamalıdır. Aksi takdirde öğrencilik haklarından yararlana-
bilmesi için katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Telafi dersi
MADDE 39 – (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen,

izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim
elemanları, mazeretlerinin/izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde dekanlığa/mü-
dürlüğe yazılı olarak bilgi vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle birim yönetim kurulu kararı
ile telafi dersi yapabilir. 

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak, Üniversite tarafından verilen e-posta adresine iletilmek veya
Üniversitede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu durumu fa-
kültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste
eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönde-
rilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 

Disiplin 
MADDE 41 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde
eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 43 – (1) 18/11/2018 tarihli ve 30599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tar-

sus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

Daha önce kayıt olmuş öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam
eder. 

(2) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye
kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük 
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 (BAĞIMSIZ 

DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR)’IN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM 

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 83

MADDE 1 – 30/11/2017 tarihli ve 30256 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar) yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İLİMİZ 36 PAFTA, 14 ADA, 14, 15 VE 16 PARSELDE 
BULUNAN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 08 Ekim 2019 Salı  günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir: 
a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks 

numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri 
fotokopisi ile ilgili evraklar, 

b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, 
vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge. 

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi, 
d. Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca 

teminat sayılan belge. 
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5- Tahmini Bedel ;  

36 PAFTA 14 ADA 14 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 
S/N Dükkan Nosu M² Arsa Payı M²  Değeri Fiyatı 

1 23 nolu Dükkan 187,60 1407/205350 3.000,00 TL 562.800,00 TL 

2 28 nolu Dükkan 39,60 297/205350 3.000,00 TL 118.800,00 TL 

3 31 nolu Dükkan 53,40 406/205350 3.000,00 TL 160.200,00 TL 

4 32 nolu Dükkan 49,20 369/205350 3.000,00 TL 147.600,00 TL 

5 34 nolu Dükkan 45,00 338/205350 3.000,00 TL 135.000,00 TL 

6 35 nolu Dükkan 45,00 338/205350 3.000,00 TL 135.000,00 TL 

7 36 nolu Dükkan 45,70 344/205350 3.000,00 TL 137.100,00 TL 

8 37 nolu Dükkan 48,00 361/205350 3.000,00 TL 144.000,00 TL 

9 38 nolu Dükkan 48,00 361/205350 3.000,00 TL 144.000,00 TL 

10 45 nolu Dükkan 35,00 263/205350 3.000,00 TL 105.000,00 TL 

11 49 nolu Dükkan 32,00 241/205350 3.000,00 TL 96.000,00 TL 

12 50 nolu Dükkan 32,00 241/205350 3.000,00 TL 96.000,00 TL 

13 51 nolu Dükkan 96,00 724/205350 3.000,00 TL 288.000,00 TL 

14 57 nolu Dükkan 30,80 233/205350 2.500,00 TL 77.000,00 TL 
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15 58 nolu Dükkan 31,70 240/205350 2.500,00 TL 79.250,00 TL 

16 59 nolu Dükkan 30,40 230/205350 2.500,00 TL 76.000,00 TL 

17 60 nolu Dükkan 30,40 230/205350 2.500,00 TL 76.000,00 TL 

18 61 nolu Dükkan 31,60 239/205350 2.500,00 TL 79.000,00 TL 

19 62 nolu Dükkan 33,00 250/205350 2.500,00 TL 82.500,00 TL 

20 63 nolu Dükkan 28,20 213/205350 2.500,00 TL 70.500,00 TL 

21 110 nolu Depo 20,00 151/205350 2.000,00 TL 40.000,00 TL 

22 111 nolu Depo 20,00 151/205350 2.000,00 TL 40.000,00 TL 

23 113 nolu Depo 20,00 151/205350 2.000,00 TL 40.000,00 TL 

24 116 nolu Dükkan 40,00 303/205350 2.000,00 TL 80.000,00 TL 

25 117 nolu Dükkan 64,12 485/205350 2.000,00 TL 128.240,00 TL 
 

36 PAFTA 14 ADA 15 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 

S/N Dükkan Nosu M² Arsa Payı M²  Değeri Fiyatı 

1 8  nolu Dükkan 154,00 154/2547 5.000,00 TL 770.000,00 TL 

2 9  nolu Dükkan 53,00 53/2547 1.500,00 TL 79.500,00 TL 

3 10  nolu Dükkan 56,00 56/2547 1.500,00 TL 84.000,00 TL 

4 13  nolu Dükkan 76,00 76/2547 1.500,00 TL 114.000,00 TL 

5 16  nolu Dükkan 154,00 154/2547 5.000,00 TL 770.000,00 TL 

6 20  nolu Dükkan 69,00 69/2547 2.500,00 TL 172.500,00 TL 

7 21  nolu Dükkan 45,00 45/2547 2.000,00 TL 90.000,00 TL 

8 22  nolu Dükkan 45,00 45/2547 2.000,00 TL 90.000,00 TL 

9 23  nolu Dükkan 45,00 45/2547 2.000,00 TL 90.000,00 TL 

10 24  nolu Dükkan 45,00 45/2547 2.000,00 TL 90.000,00 TL 

11 27  nolu Dükkan 138,00 138/2547 2.500,00 TL 345.000,00 TL 

12 35  nolu Dükkan 47,00 47/2547 1.500,00 TL 70.500,00 TL 

13 36  nolu Dükkan 57,00 57/2547 1.500,00 TL 85.500,00 TL 

14 37  nolu Dükkan 40,00 40/2547 1.500,00 TL 60.000,00 TL 

15 38  nolu Dükkan 40,00 40/2547 1.500,00 TL 60.000,00 TL 

16 39  nolu Dükkan 98,00 98/2547 2.000,00 TL 196.000,00 TL 

17 43  nolu Dükkan 46,00 46/2547 2.000,00 TL 92.000,00 TL 
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36 PAFTA 14 ADA 16 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 
S/N Dükkan Nosu M² Arsa Payı M²  Değeri Fiyatı 

1 1  Nolu Dükkan 55,00 18/4445 4.000,00 TL 220.000,00 TL 

2 2  Nolu Dükkan 79,00 26/4445 4.000,00 TL 316.000,00 TL 

3 3  Nolu Dükkan 295,00 98/4445 2.000,00 TL 590.000,00 TL 

 
6- Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
7- İhaleyi alan ihale bedelini ihale onayına müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak 

ödeyecektir. 
8- İhaleye ilişkin sözleşme, tapu, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 
9- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

 8063/1-1 
—— • —— 

ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 
İhale kayıt numarası: 2019/458081 
1 - İdarenin 
a) adresi: Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad.Kapı No:2  

15220  BURDUR 
b) telefon ve faks numarası:0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı: Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti 
b) Niteliği ve miktarı: 146.000  ton, (±% 20 toleranslı) 50 kg' lık torbalardaki  kristal 

şekerin istiflenmesi ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar işleridir. 
3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Burdur Şeker Fabrikası içerisinde bulunan ambarlar  
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının görüleceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil): TL 100,00  
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği     
b) İhalenin yapılacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son  teklif verme) tarihi: 04/10/2019 Cuma günü  
d) İhale (son  teklif verme) saati: Saat 14.30 
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8141/1-1 
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ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Orman İşletme Müdürlüğünde Arsa Satışı 

Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası 
uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği 
“Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 

4. Km. Osmangazi/BURSA 
b) Telefon ve faks numarası :  Tel: 0(224) 2114090 Fax: 0(224) 2114080  
2 - İhale konusu işin  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 

Yalova ili Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar  
Mahallesi 305 nolu parselin  verilmesine 
karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri 
dokümanda verilmiş olan tapusu Orman Genel 
Müdürlüğüne kayıtlı Yalova İli, Merkez 
İlçesi,Bahçelievler  mahallesi 1384 ada 4 nolu 
parsele (Eski 2 ada 12 nolu parsele) 2486,67 
m2 kapalı alanda  1 adet bina yapılması ve 
2.413,79 TL fark bedeli alınması   işi. 
(yüklenici tarafından söz konusu iş için   bedel 
talep edilmeyecektir. 

b) Taşınmaz  mal muhammen bedeli : 3.550.00,00 TL. 
c) İnşaat bedeli : 3.547.586,21 TL. 
ç) İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 

(on) gün içinde yer teslimi  yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi 
e) İşin yapılacağı yer                      

:  Yer tesliminden itibaren 300 (Üç Yüz ) takvim 
günüdür 

:  Merkez / YALOVA 
3 – İhalenin  
a) Yapılacağı yer :  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 

4. Km.     Osmangazi/BURSA İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/10/2019 Cuma günü Saat : 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5.Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu 

veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Yalova Orman İşletme Müdürlüğü 
Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001  
nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan 
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi. 
4.1.12.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına 

İlişkin Taahhütname. 
4.1.13.İş Ortaklığı Beyannamesi. 
4.1.14.Banka  Referans  Mektubu. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. 

Osmangazi/BURSA ve Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Termal Yolu 
üzeri YALOVA adreslerinde görülebilir. KDV Dahil 100,00 (Yüz)Türk Lirasının İhale adı 
belirtilmek sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat 
Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir 
belgenin ibraz edilmesi sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Termal Yolu üzeri YALOVA 
adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 

4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği 
gibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA adresine iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler , uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda 
verilmiş olan Yalova Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasını yapmayı ve 2.413,79 TL farkı 
ödemeyi  taahhüt eder. İhale 2.413,79 TL ilave bedel üzerinden artırım yapılarak  kapalı teklif 
usulü ile yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin 
rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan  
imalatlar yaptırılacaktır. İmalat esnasında yapılmasına gerek duyulmayan iş kalemleri ortaya 
çıkarsa bu imalatların tutarı kadar ilave imalatlar yaptırılacaktır. 

9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 
10-İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2019 yılı rayiç 

ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2019 tarihinde imzalanacak olması 
nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2019 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2019 ve 
sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı 
istemeyeceklerdir. 

11- İstekliler  106.500,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8119/1-1 
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2021 EXPO ORGANİZASYONU İÇİN BELİRLENEN ALANLARDA UYGULAMA 
PROJELERİNE GÖRE TESİS VE ALANLARIN YAPTIRILMASI VE  30 YILA  

KADAR İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İHALE EDİLECEKTİR 
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin "A" Bendine Göre Kapalı Teklif 

Usulü (Açık Eksiltme ) İle 2021 Expo Organizasyonu İçin Belirlenen Alanlarda Uygulama 
Projelerine Göre Tesis Ve Alanların Yaptırılması Ve  30 Yıla Kadar İşletilmesi (İntifa Hakkı) 
İhalesine İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır: 

1-İdarenin 
a) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:2 31040  
   HATAY MERKEZ/HATAY 
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655 
2-İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
 

İşin yeri Pafta/Ada/Parsel no 
Yüzölçümü / 

Alanı 
Muhammen bedeli 

Yıllık kira 

bedeli 

Geçici Teminat 

miktarı 

Geçici 

Teminat 

Süresi 

Hatay Antakya İlçesi 

Kisecik Mahallesi 

1951, 1952, 1962 

numaralı parseller 

ve etrafında bulunan 

park alanları 

23350 

metrekare 
177.000.000,00  

TRY + KDV 

(Yüz Yetmiş Yedi 

Milyon Türk Lirası) 

100.000,00 

TL+KDV 

(Yüz Bin Türk 

Lirası) 

9.000.000,00 TRY 

(Dokuz Milyon Türk 

Lirası) 

07/03/2020 

Hatay Arsuz İlçesi 

Karaağaç mahallesi 

Hatun Mıntıkası 

34, 744, 3284, 3294 

ve 1360 numaralı 

parseller 

46610 

metrekare 

 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:3 
b) Tarihi ve saati : 08/10/2019 Salı Günü Saat 14:00 
c) Müracaat : 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla 

- Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, 07/10/2019 Pazartesi saat 17:00’ye kadar İhale 
dosyaları İhale Birimine teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

İÇ ZARF: 
a) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu. 
Teklif mektubu idaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır.Bunların 

istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen sürenin teklif mektubunda kazıntı silinti veya düzeltme yapılmadan açık 
olarak yazılması zorunludur. Kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç 
yapılmamış sayılır. 

DIŞ ZARF: 
a) Kanuni ikametgah belgesi (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
b)Türkiye'de tebligat için adres beyanı verilmesi ( Telefon,faks, varsa e-mail bilgileri 

yazılacaktır) 
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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada esnaf ve sanatkarlar 
odasın veya ilgili meslek odasından ihale yılı içinde alınmış oda belgesi. 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, pilot ortağın en fazla hisseye sahip olması zorunludur. ortakların 
hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. 

g) İhale dokümanının idareden satın alındığını gösterir belgeler. 
h) İç Zarf. 
ı) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar.  

Tahmini yatırım bedelinin yüzde beşi (%5'i) olan 9.000.000,00 TRY tutarındaki bedel ve 
07.03.2020 tarihinden önce olmamak şartı ile teminat mektubu 

i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortağın a,b,c,d,e bentlerinde belirtilen 
belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
a).İsteklinin mali durumunu gösterir, muhammen bedelin asgari yüzde otuzu (%30) 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada üzerinde 
kısıtlama bulunmayan serbest mevduatı gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınmış Banka 
Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklığında bu belgeler hisseleri 
oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. 

5- İhale dosyası idareye teslim edildikten sonra ihale tarihinden önce dahi olsa dosya 
içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaat ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 
soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 
ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

7- İhale dokümanının görülmesi:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 10.000,00 TRY bedel karşılığında 

temin etmesi zorunludur.  
8-  Açık eksiltmede 3'er aylık peyler şeklinde eksiltme yapılacaktır.  
8.1.İşletme süresi; ihale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden 

verilecek en düşük işletme süresidir. 
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  
10- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir. 
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
12- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 
13- 2886 sayılı Kanuna göre ilan olunur. 8094/1-1 
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TAŞINMAZLAR KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İÇİN KULLANILMAK  
ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu 
Başkanlığından:  

1. Mülkiyeti Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 
Haydarpaşa Gar Sahası 54 pafta, 240 ada, 16 parselde bulunan [45 Numaralı Yapı (Labaratuvar 
Binası) 440 m²x2 kat= 880 m², 46 Numaralı Yapı (Isı Merkezi) 114,00 m², 48 Numaralı Yapı 
(Arivaj Deposu) 1.346,00 m²] toplamı 2.340,00 m² kapalı alan, 22.710,00 m² açık alan olmak 
üzere toplam 25.050,00 m²’lik taşınmaz ile; 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, Sirkeci Gar Sahası 1 pafta, 1 ada, 20 
parselde bulunan 2.420,00 m² kapalı alan, 1.750,00 m² açık alan olmak üzere toplam 4.170,00 m² 
lik taşınmazımız “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” için  kullanılmak üzere 30.000,00- TL/Ay (KDV 
hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile ihale edilmek suretiyle 
kiralanacaktır. 

2. İhale 04/10/2019 Cuma günü saat 10:00’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3. İhale konusu taşınmazların  belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi 
için İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, bakım ve onarımları  Kiracı 
tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım ve onarım masrafları Kiracıya ait olacaktır. 
İzin, ruhsat, bakım ve onarım için 6 aylık “ön izin sözleşmesi” imzalanacaktır. Ön izin sözleşme 
süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında peşin 
tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip işletme süresi olarak Ön İzin Sözleşme 
Süresi dahil 15 (onbeş) yıl süreli ana sözleşme akdedilecektir. 

4. İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir. 
5. İhaleye ait ilan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Müdürlüğü ilan tahtası ile TCDD’nin 

“www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinde de görülebilir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge 
Emlak Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir. 

6. İhaleye katılacak isteklilerden; 
a) Geçici teminat bedeli 90.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde dosya teslim 

saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 
5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici 
teminat dekontunun 1. Bölge Muhasebe ve Finasman Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra 
dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir. (Eft işlemleri ihale günü saat 9:30’a kadar 
yapılması gerekmektedir.) 

b) İhale şartname bedeli 500,00- TL+KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair 
makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez) 

c) İsteklilerin 2018 veya 2019 yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; 
Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge, 

d) Emlak Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi, 
e) Son 5 yıl içerisinde “digital kültürel ve sanatsal faaliyetlerde” bulunduğuna dair en az 

4.000.000,00 TL tutarında belge (iş deneyim belgesi) sunması ve envanterinde en az 
20.000.000,00 TL tutarında digital ekipmanı barındırması ve bu ekipmanlar için 5.000.000,00 TL 
tutarında süresiz banka teminat mektubu verilecektir. 

f) Gerçek kişilerden; 
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d), 6(e)  maddelerinde belirtilen belgeler, 
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-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri 
olacaktır.) 

-İkametgah ilmühaberi, 
-Noter tasdikli imza sirküleri, 
-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması 

halinde Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir), 
-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının 

olmadığına dair belge, 
g) Tüzel kişilerden; 
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) , 6(e)  maddelerinde belirtilen belgeler, 
-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan 

suretleri, 
-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve 

sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, 
-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair 

Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl 
vizesini içeren kimlik kartı, 

h) Ortak girişim olması halinde; 
-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d)   

maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa 
ait sözleşme. 

ı) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre) 
j) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, 

imza sirküleri ve Nüfus cüzdan fotokopisi, 
k) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koşulların sağlanması, 
7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 04/10/2019 Cuma günü TRT saati 

10:00’a kadar TCDD 1. Bölge Emlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim 
edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.) 

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde 
yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi 
durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili 
hususlar şartnamede belirtilmiştir. 

9. TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale 
Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya 
da kısmen yapmakta serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 
ADRES: 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul 
TEL  :0.216.348 80 20 dahili 4558 FAKS:0.216.336 22 57---0.216.349 91 12 
 8137/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  Murabıt Eğitim Vakfı  
VAKFEDENLER: Gazanfer Üvez, Mustafa Dikmen, Sahir Akça, Yusuf Ertuğrul Erdem, 

Samed Erkan, Mithat Aykaç, Yasin Müslim 
VAKFIN İKAMETGAHI:  SAKARYA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2019 tarihli, E:2018/395, K:2019/322 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Adına uygun olarak “her zaman ve mekanda kesintisiz eğitim” 
faaliyetlerini tüm çalışmalarında öncelik edinmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit     
YÖNETİM KURULU: Gazanfer Üvez, Mustafa Dikmen, Samed Erkan, Mithat Aykaç, 

Yasin Müslim 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta mal ve hakları Sakarya İlme Hizmet ve Kur’an Kursu Derneğine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8034/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Biriz İlim ve Hayrat Vakfı 
VAKFEDENLER: Ali ÇOLAKEL, Yaşar UYANIK, Adem ÇAĞLAYAN, Orhan 

YILDIRIM, Hasan ANBARKAYA, Metin GÜNAN, Hüseyin MICIK 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2018 tarihli ve E:2017/320, K: 
2018/102 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-
kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla, kültür değerlerimizi, 
tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, 
korumak, yaşatmak ve tanıtmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Ali ÇOLAKEL, Yaşar UYANIK, Adem ÇAĞLAYAN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İnsan Hak ve 
Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8035/1-1 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  Ebu Turab Kadiriler Vakfı.  
VAKFEDENLER:  Burhan Bilgin, Muharrem Gürmeriç, Sebattin Dömek, Ahmet Akman, 

Hasan Baytar, Yusuf Topaloğlu, Fatih Yılmaz, Rahmi Çalışkan. 
VAKFIN İKAMETGAHI: Bursa. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Bursa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.07.2019 tarih ve  E.2018/414, K.2019/285 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:   Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla kabiliyetli ve yardıma 
muhtaç kişilerin öğrenim, eğitim korunma ve her türlü gereksinimlerini sağlamak ile herhangi bir 
sebeple yoksul, aciz, kimsesiz veya yardıma muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek 
kültürümüze katkıda bulunmaktır. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI: 1000.00.- TL. (BİNTÜRKLİRASI) Bursa İli, Osmangazi 
İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesinde kain ve tapunun 2201 ADA, 1 PARSEL’de kayıtlı bulunan 
4.Kat, 22 Nolu (Büro) bağımsız bölümdür. 

YÖNETİM KURULU: Sebattin Dömek, Ahmet Akman, Yusuf Topaloğlu. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8036/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  Trabzonlu Üniversiteliler Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Dayanışma 

Vakfı (TÜSED)  
VAKFEDENLER: Yüksel YILMAZ, Prof. Dr. Sedat MURAT, Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ, 

Prof. Dr. Ömer USTA, Prof. Dr. Abdül HAYIR, Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Doç. Dr. Abdullah 
AKAT, Tolga YENER, Burak YILMAZ, Serdar Gökalp UÇAR, Ensar ÇABUK, Ömer 
ÇAVDAR, Yunus Emre CİNAL. 

VAKFIN İKAMETGAHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.09.2019 tarihinde tashih edilen, 
09.07.2019 tarihinde kesinleşen ve 25.04.2019 tarihli E:2019/94, K:2019/115 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Trabzonlu bireylerin var olan eğitim ve kültürel değerlerini 
geliştirmek, bu zengin kültürel birikimi toplumsal, tarihsel, siyasal ve ekonomik temelleriyle 
ortaya koymak, geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit  
YÖNETİM KURULU: Yüksel YILMAZ, Prof. Dr. Sedat MURAT. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın mal varlığı Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8098/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, sahip olduğu AR/TPO/K/L46-c3, c4, L46-

d1, d2, d3 pafta no’lu petrol arama ruhsatların 20.11.2019 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ikişer yıl süreyle uzatılması için 
16.09.2019 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8097/1-1 
—— • —— 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen 
Öğretim Üyesi ilanımız iptal edilmiştir. 

 
KADRO ADEDİ UNVANI FAKÜLTE ANABİLİM DALI 

1 Profesör Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
 8171/1-1 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

 
 8104/1-1 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 

 
 8105/1-1 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 

 
 8106/1-1 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8107/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8108/1-1 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8109/1-1 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

 
 8110/1-1 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 

 
 8111/1-1 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8112/1-1 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8113/1-1 
 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8114/1-1 
 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

 
 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 

 
 8115/1-1 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 

 



Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

 
 8116/1-1 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271 

 

 
 8117/1-1 
  



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277 

 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

 



Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281 

 



Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 

 



22 Eylül 2019 – Sayı : 30896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 283 

 

 



Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2019 – Sayı : 30896

Sayfa

1

1

2
17
34

48

48

237
246

272

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu

Başkanlığına, Yasin AKDERE’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/331)
–– Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası

Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet TAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar:
2019/332)

YÖNETMELİKLER
— Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik

Kurallar)’ın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 83

KURUL KARARI
— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


