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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygu-

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

organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

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

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Hastaneler: Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerini,

c) Merkez: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Tıp Fakültesi: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve
öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama ortamlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık
personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri başta
olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar ile yurt içindeki
veya yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği
artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti
verilmesini sağlamak, tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim
gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma
gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-
lunur:

a) Halk sağlığının geliştirilmesi, sağlık bilincinin artırılması için projeler geliştirmek,
ulusal sağlık politikalarına katkı yapmak.

b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli
sağlık hizmeti sunmak.

ç) Öğrencilere insan sağlığı alanında, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitüle-
rinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini
sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan
sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uy-
gulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel
kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve
özel sektör ile işbirliği yapmak.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-
zenlemek.
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ğ) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu

alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

h) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

(3) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birim-

lerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görev-

lendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Müdür, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bı-

rakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların

çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve işlemleri yapmak.

b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve hastaneden taburcu edilmeleri ve ölüm halinde

yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek.

c) Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin gö-

rüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

ç) Hastane için bir arşiv kurmak.

d) Merkezin kadro ihtiyaçları, ödenek ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile bir-

likte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.

e) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleri ile ilgili performans kriterlerini tespit etmek.

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit etmek.

g) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve
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arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını

sağlamak.

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların

Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu

sağlamak.

h) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif kat-

kısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak verimli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

ı) Merkezde ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve teda-

visinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak

esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yö-

netim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.   

l) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rektöre

karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Müdür veya gerekli gördüğünde Rektör başkanlık

eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Tıp Fakültesi Dekanı.

ç) Temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Hastane laboratuvar hizmetleri sorumlusu.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen gündem

ile toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların

eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin

onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

d) Tıp ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma

potansiyellerinin geliştirilmesi için politika ve stratejiler geliştirmek.

e) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler-

den oluşur:

a) Tıp Fakültesi Dekanı.

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

c) Müdür.

ç) Müdür tarafından önerilecek iki müdür yardımcısı.

d) Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları.

e) İktisadi İşletme Müdürü.

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

g) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü.

ğ) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde

olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merke-

zin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan

konularda gerekli önerileri hazırlar. Danışma kurulu üyeleri, üç yıl için seçilir, süresi biten üye

yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler

açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane

hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile iş-

birliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Hastanede verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlan-

ması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler

oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 30/9/2018 tarihli ve

30551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İZTÜ SEGM): İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ih-

tiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları

düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri

vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile

olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gereksinim duyulan çeşitli konularda eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde sertifika programları açmak.

b) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenle-

mek.

c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim prog-

ramları sunmak.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim

programları düzenlemek.

d) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek.

e) Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün

eğitim hizmeti sunmak.

f) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğ-

lendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak prog-

ramlar geliştirmek.

g) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü

eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum olanaklarını sağlamak.

ğ) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor,

sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alış-

kanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yap-

mak.

h) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici

etkinlikler düzenlemek.

ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler

düzenlemek.

i) Bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli bilgi ve yöntem

üretmek ve geliştirmek.

j) Alanında etkin ve yetkin uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin kü-

resel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

k) Eğitim, araştırma, uygulama, AR-GE, danışmanlık, çözüm ortaklığı, iş birliği ve

benzeri alanlarda programlar hazırlamak ve uygulamak; proje hazırlamak ve uygulamak, proje

grupları kurmak.

l) Üniversite ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusuna yönelik kitap, dergi, bro-

şür ve benzeri basın ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek.

m) Akademik ve idari personel ile öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara

yönelmesini, projeler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.
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n) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

(3) Müdür kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde

görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendir-

mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Müdür, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bı-

rakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkeze Personel alımı ve/veya görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu

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

görevli öğretim elemanları arasından önereceği Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

dört öğretim üyesi ile alanında tecrübeli kamu veya özel sektör temsilcisi iki kişiden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu; akademik bir organ olup Merkezin sürekli eğitim programlarının

planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine

ilişkin esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün

çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım ko-

nularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karar al-

mak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma

grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

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

mede bulunan ve görüş bildiren bir kuruldur. 

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip

Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bu-

lunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Yönetim Kurulunca be-

lirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu üyeleri gibidir. 

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) E-öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretimi,

b) Merkez (İZTÜUEM): İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan öğrenme: Tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik, bilişim araçları kullanı-

larak, zaman ve mekândan bağımsız öğretim biçimini,

f) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin uzaktan öğrenim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini

temin etmek.

b) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan öğrenim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.
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ç) Ön lisans, lisans, lisansüstüne ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programları geliştir-

mek.

d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan kurs, seminer ve sertifika

programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Kamu kurumları ve özel sektör kurumlarının öğrenim programlarının e-öğrenmeye

uyarlanması ve uzaktan öğrenim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-

leşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

ğ) Bilgi birikimini topluma aktarmak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benim-

setmek amacıyla faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite tarafından uzaktan öğrenim yoluyla yürütülmekte olan derslerin standart-

larının ve içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımcı olmak; bu amaçla paydaşlara

gerekli eğitimleri vermek.

b) Öğrenim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve

otomasyonları sağlamak, akreditasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık hizmeti

vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitede internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans,

lisans tamamlama, lisans, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde sertifika programlarına ilişkin esasları belirlemek.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ku-

ruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan öğrenim sertifika, ön lisans, li-

sans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

e) Uzaktan öğrenim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-

revlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini

sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde

işlemesini sağlamak.

g) Uzaktan öğrenim kapsamında ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü prog-

ramlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle

yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan öğrenim

uygulamalarında bulunmak.

ğ) Uzaktan öğrenim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platfor-

munun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konula-

rında eğitim, öğrenim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

h) Uzaktan öğrenim programlarına katılan öğrencilere uzaktan öğrenim sistemiyle ilgili

eğitimler vermek.
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ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve

değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan öğrenim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-

mak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

j) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

k) Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıllık süre için Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında ol-

madığı zaman, yardımcısı kendisine vekalet eder.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcısının da

görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, çalışmaları de-

netlemek.

ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını saptamak ve bunların karşılanmasını

sağlamak.

d) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak;

bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.

e) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup görevlendirilmesini Rektörlük

onayıyla gerçekleştirmek.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur.
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(2) Diğer üyeler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıllık süre için görevlendi-

rilir, süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendiri-

lenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı

üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır.

(5) Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır ve en az üç oy ile karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla açık ve uzaktan öğrenime

ilişkin işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan açık ve uzaktan

öğrenime ilişkin danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini ve dağıtım esaslarını tespit

ederek Rektörlüğe önermek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkezle ilgili araştırma ve uygulama projeleri ve benzeri çalışmalarda görevlendi-

rilecek kişi ve birimleri belirlemek.

f) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup ve komisyonlarını belirleyerek, görev-

lendirilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman

ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin

yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yöneti-

mine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali ko-
nulara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 204 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan vekili: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Ve-

kilini,
c) Mütevelli Heyet: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
f) Vakıf: Avrupa Eğitim Vakfını,
g) Yönetim Kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet; en yüksek karar organı statüsüyle Üniversitenin tüzel

kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet Vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine

sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından 4 yıl süre ile seçilen en az
yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet kendi aralarında
bir başkan seçer. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda top-
lantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet başkanı seçilemez. Mütevelli Heyet top-
lantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(3) Mütevelli Heyet kendi içinden bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri
görevinden ayrıldığında, yeri boşalan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni
bir üye seçilir. 

(4) Kurucu vakıf yönetim kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece
kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli He-
yetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam
Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez. 

(5) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.
(6) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli

iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler.
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(7) Seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri Başkan tarafından Yükseköğretim Ku-
ruluna bildirilir. 

(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf  Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri
için 2547 sayılı Kanunda öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun
dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(9) Mütevelli Heyet, ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve
kararlar alır.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları plan-

lamak ve uygulamak.
c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-

lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak.
ç) Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Rektörü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun ola-

rak atamasını yapmak.
d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak.
e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-

leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden
alınmalarını onaylamak.

f) Üniversite bütçesini kabul etmek ve uygulanmasını izlemek.
g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek.
ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı

vermek.
h) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını

ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna sunmak.
ı) Üniversitenin yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ya-

pılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak iş birliği protokollerini değerlendir-
mek.

i) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ödeme şekillerini tespit etmek.
j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçü ve sürede, yetkilerinden bir kısmını Başkana,

Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.
(3) Mütevelli Heyet akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli ön-

lemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve
atanması; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek
olarak, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından en fazla dört yıl için bir

Başkan ve en fazla iki başkan vekili seçer. Süresi dolan Başkan ve başkan vekilleri yeniden
seçilebilir.

(2) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği
yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yü-
rütür. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir ve ge-
rekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan Mütevelli Heyet üye-
leri arasında çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato
MADDE 8 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için
seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar
vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı ol-
mayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak, kendi-
sine verilen görevleri yapmak ve 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek-
tir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az
iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de top-
lantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafın-

dan, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği ko-

nularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik
birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağla-
mak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör
MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, Yükseköğretim Kurulunun

olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan
Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski
Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir. Görevin
vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili Yükseköğretim Ku-
rulunun olumlu görüşü alınır. 

(2) Rektör;  ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görev-
leri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, plan-
lanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması,
eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağla-
makla görevlidir.

(3) Rektöre Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini
kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir.

(4) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
Rektör yardımcıları
MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı

profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mü-
tevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
Dekanlar ve enstitü müdürleri
MADDE 12 – (1) Dekanlar, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olum-

lu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.
(2) Rektöre bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli

Heyet tarafından atanır. Dekanların ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
dolan dekan ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.
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(3) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim
kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin
sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen
görevleri yapar.

Genel Sekreter
MADDE 13 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin

tüm idari işlerinden sorumlu yöneticidir. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rek-
törün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
Öğretim elemanları
MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma

görevlilerinden oluşur.
(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, do-

çent ve doktor öğretim üyeleridir.
(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, devlet yükseköğretim kurumla-

rındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenir.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri
yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleriyle yürütülecek

araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörlük tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağ-
lanmak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Değerlendirme yapılırken, projenin Üniver-
siteye katkısı ve Üniversiteye sağlayacağı gelir göz önünde bulundurulur.

(2) Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yap-
maları Rektörlük iznine bağlıdır.

(3) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmet-
lerinden elde edilecek gelirlerden, telif hakları dâhil, ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili
esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Gelir kaynakları
MADDE 16 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler.
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
ç) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kurucu vakıf tarafından yapılacak

yardımlar.
d) Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanan gelirler.
e) Ayni ve nakdi bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet
ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen

tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
ç) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-

lunca görevlendirilen öğretim üyesini,
d) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeli-
ğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile ens-
titüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
i) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğ-

renciyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektörlük: Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlaya-

cakları çalışmayı ve yazılı raporu,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derin-

lemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-
gulanan bir dersi,

o) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
p) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
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s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere birinci ve ikinci lisansüstü öğ-
retim programı şeklinde yürütülebilir.

(3) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve
yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır. Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğre-
timin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına

başvurabilir. 
(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için mezun durumda olan/olabilecek

adayların, başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen
ALES puanı veya YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanına sahip olma-
ları gerekir. 

(3) Mezun olabilecek durumdaki adaylar programların kesin kayıt tarihine kadar me-
zuniyet belgelerini enstitüye teslim etmek zorundadırlar, aksi taktirde kesin kayıt işlemi yapıl-
maz. 

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının
%50’den aşağı olmamak şartıyla hesaplanacağı ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği diğer
ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; ancak,
enstitü kurulu teklifi ve Senato kararıyla ALES koşulu istenebilir. ALES puanı istenildiği tak-
dirde taban puan 55’ten az olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenir. 

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına
öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylar başvurduğu programlara göre yetenek sı-
navına alınabilirler ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği diğer ölçütler çerçevesinde sıra-
lama yapılır.

(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu enstitü kurulu teklifi
ve Senato kararıyla istenebilir. 

(8) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavları geçerlidir. Sınav puanlaması yönergeyle belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden ve 60

AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak
üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. 
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(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans derslerinden seçebilir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) İki yarıyılın sonunda tüm derslerinden başarılı olan ve GANO’su 4,00 üzerinden
en az 2,50 olan, ikinci yarıyıl sonuna kadar tez önerisi kabul edilen öğrenciler yüksek lisans
tez çalışmasını üçüncü yarıyılın sonunda bitirebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden atanabilir.

(4) Danışmanın talebi ve onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman
değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışman başka bir yükseköğretim kurumuna atanması veya emekliye ayrılması
durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, enstitü yönetim kurulu kararıyla süreç tamam-
lanıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini de-
ğiştirmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur. 

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sına-
vına girmek üzere enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.
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(5) Onay formuna ve intihal raporuna istinaden Enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez jürisi atanır. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet
CD’yi Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. 

(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi
gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir.

(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen
soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(10) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama ça-
lışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.

(11) Jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir
mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en
az üç kopyasını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kop-
yasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası
adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir.

(2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans prog-
ramı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, Üniversite
adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına
kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleş-
tiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi
olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans programları ve yayın şartı yerine
geçecek olan koşullar Senato tarafından belirlenir.
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(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından ilgili
yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. 
(2) Öğrenci, bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bitirme projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik
sınavı/uygulamaları aranabilir. 

Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler.

(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
durumda yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalın-
daki doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğren-

ciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel

çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
(3) Bitirme projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte

bir adet bitirme projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik kopyasını ensti-
tüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
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Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları
MADDE 15 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve

enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ara-
sında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
öngörülen süreden sayılır.

(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim gör-
mesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 3,00 GANO sağlaması gereklidir.

(4) Tezli programlara geçişlerde alan dışından gelen tezsiz program öğrencileri için
tezli program giriş şartları aranır. Öğrenciler danışmanın önerisiyle yüksek lisans derslerinin
yanında lisans öğrenimi sırasında almamış olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında
ilave lisans dersleri alabilirler. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Tezli programlara geçişlerde enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler ve kon-
tenjan çerçevesinde sıralama yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (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 programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar
şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uz-
manlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersleri, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora dersle-
rinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(5) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri ala-
bilir. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz. 

(6) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Doktora tezi,
eğitim-öğretimin verildiği dilde yazılır.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) 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 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten

önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 
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b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. 

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tara-
fından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları prog-
ramlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden az olmamak şartıyla enstitü yönetim kuru-
lunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan alınması gereklidir. Sınav puanlaması yönergeyle belirlenir. Bu taban
puanlar enstitü kurulu teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır. Bu tür ya-
bancı dil belgesine sahip olmayan öğrenciler, YÖK’ün asgari yabancı dil şartını sağlamak ko-
şuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan
sınavdan en az 80 puan alma koşulunu sağlamaları gerekir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile be-
lirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan tü-
ründe 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri
Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci ka-
bulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Temel tıp
bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar
ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp
puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara 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 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından
seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka
bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-
hip kişilerden de olabilir.

(4) Tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğ-
renim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve emekliye ayrılması
durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat da-
lının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami
öğrenim süresini değiştirmez.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. 

(3) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
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(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-
nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. 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 sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağır-
lığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenci başarılı sayılır. Yazılı
sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır. 

(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda
her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı
ortalama notu alınır.

(7) Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday
için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına
alınır.

(8) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) 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, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programla-
rıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (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 tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danış-
man vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez izleme komitesi raporu
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.
(2) 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.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez jürisi
MADDE 25 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının 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
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar vermesi durumunda

öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini dok-
tora tez jürisi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Ku-
rumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.

(4) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın
tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim
eder.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(6) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.
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(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir mazereti
olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(9) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarında mezun ola-

bilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üni-
versitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik için belirlediği zorunlu yayın şartlarına uygun en
az bir Üniversite adresli makaleyi yayımlamış veya yayına kabul edildiğine ilişkin yazı almış
olmaları gerekir.

Diploma
MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş

en az üç kopyasını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uza-
tılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine ge-
tiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafın-
dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından ilgili
yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar sanatta yeterlik çalışması ola-
rak kabul edilir.

(3) Bu programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şek-
linde de düzenlenebilir. YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.

(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans ders-
leri alabilir. Bu dersler sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu dersler not döküm
belgesinde gösterilir.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Sanatta ye-
terlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten

önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. 

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tara-
fından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Sınav puanlaması yönergeyle belirlenir.
Bu puanlar enstitü kurulu önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.

(3) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden
yabancı dil puanı aranmayabilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla
ALES ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği diğer ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

Süre
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasın-
dan seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde baş-
ka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Sanatta yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-
nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde sözlü sınava alınır.
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(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağır-
lığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenci başarılı sayılır. Sözlü
sınava girebilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.

(7) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır. Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şart-
ları yerine getirmek zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci
danışmanın atanması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın komite toplantıla-
rına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması komitesinin çalışmasını savunmasına karar

verdiği öğrenci, elde ettiği sonuçları, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitü tara-
fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, çalışmalarını jüri önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

(4) Enstitü, tez yazılması durumunda intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre işlem yapılır.

(5) Danışman çalışmanın yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü Ens-
titüye gönderir.

(6) Sanatta yeterlik jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(7) Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi savunmaya alır. Savunma sınavı, çalışmanın sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sanatta
yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta ye-
terlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca, danışman vasıtasıyla sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu süre içerisinde savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu sa-
vunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan sanatta
yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz
yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programlarından mezun olabilmeleri için öğrencile-

rin; enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarının enstitüye ilk teslimi ile bir-
likte, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının sanatta yeterlik yaptıkları alanın doçentlik için
belirlediği zorunlu şartlarına uygun, Üniversite adresli, en az bir çalışma yapmış olmaları veya
çalışmaya kabul edildiğine ilişkin yazı almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Savunmada başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, yazmış ise tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,
üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve
Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt
edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Tez dışındaki
çalışmalar için hazırlanan rapor aynı şekilde enstitüye teslim edilir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafın-
dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından ilgili
yönergeye uygun şekilde YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl 
MADDE 39 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi

takip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin
tatil olduğu günler, bu sürelere dahil değildir. Dersler yarıyıl esasına göre güz ve bahar
yarıyıl/dönemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarda dersler,
modüler olarak kısa sürede verilebilir. Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin
bir tam dönemde verilen toplam saatine eşit veya daha yüksektir. 
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(2) Lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin
toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders
almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

(3) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve ta-
rihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim planları
MADDE 40 – (1) Eğitim ve öğretim planları, enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı

ile kabul edilir.
(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Öğrenciler, bir ya-

rıyılda en fazla 42 AKTS kredilik ders alabilir. 
(3) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Enstitüler

arası ortak zorunlu dersler enstitü kurulları vasıtasıyla kabul edilir.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü program-

larda verilmesi zorunludur. 
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dokto-
ra/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans de-
recesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora 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 ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans prog-
ramının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans
programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

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

(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik
derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. De-
vamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler
yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde
gösterilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci ilgili ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir. Özel öğ-
rencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki
yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hu-
susları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Özel öğrenci olma talebinde bulunan bir yükseköğretim kurumu öğrencisinde;
a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular için, yüksek lisans eğiti-

mini tamamlamış ya da yüksek lisans tez aşamasında olması,
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b) Lisans eğitimine devam eden adayların özel öğrenci olabilmesi için eğitim-öğretim
süresinin son yılında olması ve alttan dersi bulunmaması,

şartları aranır.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak

kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge veri-
lir.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı ka-
zananlara, ilgili programda okutulan derslerin en fazla %50’sine ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci
yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savun-
masına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin
hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
yeterlik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran
öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin
muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki li-
sansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci
MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında
bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dö-
küm belgesi verilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 45 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için

gerekli düzenlemeler enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 46 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlem-

leri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.
(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti

yoluyla yaptırabilir.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların
kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.
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(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yap-
tıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

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

(6) Öğrencilere ait tüm kayıt evrakları ve öğrenim süreçlerine ilişkin evrakların dosya-
lanması, arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi işlemleri  Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığı tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 47 – (1) Yabancı öğrenci kabul şartları ilgili yönerge esasları dâhilinde yapı-

lır.
Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları
MADDE 48 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt

yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.
(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık

süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğren-
cilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.

(4) Tez veya bitirme projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya bitirme projesi
derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programdan ilişiğini
kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler
ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın %50 artırılmasına enstitü
kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet or-
tak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Staj
MADDE 49 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapılıp yapılmayacağı enstitü kurulu

kararı ile belirlenir.
(2) Stajın, yasayla belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur.

Stajlarını tamamlamayan öğrenciler ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirseler bile
stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 50 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç,
tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bü-
tünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsamaktadır.

(2) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri ens-
titü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen
öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrenci-
lerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ek ücret alınır.
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(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üni-
versitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğ-
rencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı
silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Derslerin açılması
MADDE 51 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

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

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğre-
tim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet sanatçısı olan
veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi
verdirilebilir.

Derslere devam şartları
MADDE 52 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların

gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.
(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde

% 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlaya-
mayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler
sınavlara giremez.

(5) Sağlık raporu veya disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan dâhil, hangi ge-
rekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten
başarısız sayılır.

(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere
katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devam-
sızlıkları dikkate alınmaz.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 53 ‒ (1) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili

öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar
raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(2) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı
notuna etki oranı %60 olarak alınır.
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(3) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından
biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı Derecesi Harf Notu  Puanı Puanı
Pekiyi AA 90 – 100 4,00
İyi – Pekiyi BA 80 – 89 3,50
İyi BB 70 – 79 3,00
Orta – İyi CB 60 – 69 2,50
Orta CC 50 – 59 2,00
Başarısız FF 00 – 49 0,00
Final Sınavına Girmedi FG - -
Bütünleme Sınavına Girmedi BG - -
Devamsız Sebebiyle Başarısız DZ - -
(4) Bilimsel hazırlık programında alınacak lisans dersleri için en düşük başarı notu

(50/100) CC, yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu
CC, doktora/sanatta yeterlik programları için CB’dir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için bu Yönetmelikte
tamamlanması gerekli görülen ders sayısı ve kredi sayısı tamamlandığında GANO’nun en az
2,50 (CB), doktora ve sanatta yeterlilik programlarında tez dönemine geçebilmek içinse bu
Yönetmelikte tamamlanması gerekli görülen ders sayısı ve kredi sayısı tamamlandığında
GANO’nun en az 3,00 (BB) olması gerekmektedir.

(6) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda
yapılır.

(7) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde baş-
vurdukları takdirde, enstitü yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret
sınavı hakkı verilebilir.

(8) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız
olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere bütün-
leme sınavına girme hakkı verilir.

(9) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan
sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri ve ma-
zeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 54 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak,

öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğ-
retim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul
edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri
tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.
Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması du-
rumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 55 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, not-

ların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve enstitü
yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.
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Farklı alan ve kurumlardan ders alma
MADDE 56 – (1) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci

öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan
eğitim programlarından ders alması esastır.

(2) Öğrenciler, öğretim planına göre almaları gereken toplam minimum kredi miktarının
üçte biri kadar dersi danışmanın onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversite içi ve
dışı diğer lisansüstü programlarından alabilir.

(3) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açıl-
maması veya ilgili lisansüstü ders kataloğunda bulunmaması gerekir.

(4) Dersler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının intibak formu Üniversitenin ders
eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu enstitü yönetim kurulu onayına
sunulur.

Kayıt dondurma
MADDE 57 – (1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl,
doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde
enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler ne-

deniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sü-

renin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri)
ibrazı.

ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, Üniversiteden çıkarma cezası almasını

gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
f) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla

süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-
dirilmesi.

g) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin
bulunmamasını belgelendirmesi.

ğ) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya
malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt don-
durma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücreti yükümlülüğünü
yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi enstitü yö-
netim kurulunca karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 58 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisansüstü

programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
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b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve ensti-
tüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi
sonuna kadar olan süre içinde kaydını sildiren öğrencilerden %5 kesinti yapılır. Bu süreden
sonra kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara
ait ücret iade edilmez.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-
disinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 59 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 60 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine ya
da öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştir-
dikleri halde, bunu Enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğ-
rencilere Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat
yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 31/3/2019 tarihli ve 30731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ni-

şantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin beşinci fıkrası uy-
gulanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TON BAŞI KAYNAK SUYU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Aydın İli Bozdoğan Belediye Başkanlığından: 

 
Su 

kaynaklarının 

bulunduğu yer 

Kaynak 

No 

Muhammen 

Bedeli 
İhale Süresi 

Geçici 

Teminat % 3 
İhale Usulü 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi ve 

Saati 

Aydın İli 

Bozdoğan 

İlçesi Madran 

Dağı Etekleri 

18 ve 19 5.240.000,00 TL 

Sözleşme 

tarihinden 

itibaren 

27.07.2025 

tarihine kadar 

157.200,00 TL 

2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 

36. Maddesi 

Uyarınca “KAPALI 

TEKLİF USULÜ” 

100,00 TL. 
21/10/2020 

Saat:10:30 

 
KAYNAK KOORDİNATLARI VE DEBİSİ: 

Kaynak Numarası Sağa (Y) Yukarı (X) Debi (lt/sn) 
18 No’lu Kaynak 611 386 4 168 425 6,81  
19 No’lu Kaynak 611 352 4 168 393 1  

 
İhale Yeni Mahalle, Yazıkent Caddesi, No:74 Bozdoğan/AYDIN adresinde bulunan 

Bozdoğan Belediye Başkanlığı, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
Bozdoğan Belediyesi TLF: 0 256 414 10 08 (Dahili:22)- FAKS: 0 256 414 33 11 
İhale şartnamesi ve ekleri Bozdoğan Belediyesi, Yeni Mahalle, Yazıkent Caddesi, No:74 

Bozdoğan/AYDIN adresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL. ücret 
karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Bozdoğan Belediyesi, Tahsilat Veznesi veya T.C. 
Halk Bankası Bozdoğan Şubesindeki TR50 0001 2009 5390 0007 0000 09 no’lu hesabına 
yatırılacaktır. 

İSTENECEK BELGELER; 
DIŞ ZARF (Gerçek Kişilerden) 
1- Kanuni İkamet belgesi 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC nolu) 
3- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeler (Makbuz, banka dekontu, veya geçici ve 

süresiz teminat mektubu) 
4- Maliye ve SGK. Borcu olmadığına dair belge. 
5- Noter tasdikli imza sirküleri 
6- Ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
7- İstekli gerçek kişi adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten  iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 
8- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge. 
9- İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair belge. 
10- Teklif mektubunu içeren iç zarf. 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 

DIŞ ZARF (Tüzel kişi) 

1- Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin Sureti. 

2- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeler (Makbuz, banka dekontu, veya geçici ve 

süresiz teminat mektubu). 

3- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri. 

4- İhale ilan tarihinden sonra SGK ve Maliyeye borcunun bulunmadığına dair belgenin 

aslı veya noter tasdikli örneği. 

5- İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair belge. 

6- Teklif mektubunu içeren iç zarf. 

İÇ ZARF 

1- Teklif mektubu  (İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni 

vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. 

Teklifler hem rakam ve hem de yazı ile okunaklı olarak yazılacaktır.) Bunlardan herhangi birinde 

uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

1- 2886 Sayalı Devlet ihale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kişiler, 

İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir. 

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun 

hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri 

imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “ T.C. Bozdoğan Belediye Başkanlığı” yazılacaktır. 

Yine aynı zarfa üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticaret unvanı yazılı olacaktır. 

Zarf; 21/10/2020 Çarşamba günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında Bozdoğan Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. 

İlan olunur. 8104/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/F19-b3 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatının süresinin 06.12.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 06.10.2020 

tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8136/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Sabahattin BÜYÜKBAY’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 18.12.2018 gün ve 2018/K-
7987/884 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
06.06.2020 tarihinde başlanmıştır. 

2 - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir İsmail KESER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2019/K-8271/20 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 28.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 28.01.2021 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan 
İsmail ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.06.2020 gün, 2020/04 ve 2020/05 sayılı kararları ile 
iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 16.09.2020 tarihinde 
başlanmış olup, 16.09.2021 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hamdi 
GENÇTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 13.02.2020 gün ve 2469-2680 sayılı kararı ile “6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.08.2020 tarihinde başlanmış olup, 
20.02.2021 tarihinde son bulacaktır. 

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Zühdü SÜKÜT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2019 gün, 2019/2432-2643, 2435-2646 
sayılı kararları ile iki ayrı 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 02.01.2020 
gün, 2438-2649 sayılı kararı ile 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 
16.01.2020 gün, 2448-2659, 2447-2658 sayılı kararları ile iki ayrı 12 Ay Geçici Olarak Mesleki 
Faaliyetten Alıkoyma cezası ve 02.01.2020 gün, 2441-2652 sayılı kararı ile Meslekten Çıkarma 
cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi 
esas alınarak, 23.03.2021 tarihinde başlayacaktır. 

6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Bahar YAZAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 13.08.2018 gün ve 2018/K-7879/776 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 18.09.2020 tarihinde başlanmış olup, 18.03.2021 tarihinde son bulacaktır. 

7 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mesut 
İLKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün, 2020/13 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak 
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas 
alınarak, 16.07.2021 tarihinde başlanacak olup, 16.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

 8132/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 8117/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8095/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8114/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8108/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8107/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8091/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8106/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8072/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8119/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 
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Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 

 



11 Ekim 2020 – Sayı : 31271 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2020 – Sayı : 31271

Sayfa

1

6

10
14
18

40

84
97

101
102

138

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




