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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yü-

rütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans
eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yürütülen ön li-

sans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi
ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik birimler: Rektörlüğe bağlı ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim veren

akademik birimleri,
c) Akademik takvim: Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt ve bu prog-

ramlarda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlama-bitiş tarihlerini içeren takvimi,
ç) Akademik yarıyıl: Öğretim yapılan yarıyılları,
d) Akademik yıl: Akademik yarıyıllardan oluşan, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürü-

tüldüğü yılı,
e) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları

için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemini,
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f) Danışman: Öğrencileri eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yön-
lendirmek için bölüm başkanlığınca görevlendirilmiş öğretim elemanını,

g) Dikey geçiş: Ön lisans programı mezunlarının, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
Üniversitenin lisans programlarına geçiş yapmasını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

h) Ekle-sil haftası: Kayıt ve kayıt yenileme için akademik yarıyıl başında ilave imkânın
sunulduğu haftayı,

ı) Fakülte: Rektörlüğe bağlı fakülteleri,
i) Fakülte Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin fakülte kurullarını,
j) Fakülte Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
k) İlgili kurul: Rektörlüğe bağlı birimlerin ilgili kurullarını,
l) İlgili yönetim kurulu: Rektörlüğe bağlı birimlerin ilgili yönetim kurullarını,
m) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya

semineri, iki ders saatlik uygulama, stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve ben-
zeri uygulamalı çalışmaları belirten ölçü birimini,

n) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya
derslere devam etmesini engelleyen resmî makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler,
beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

o) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not
işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

ö) ÖİDB: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
p) Ön koşullu ders: Alınabilmesi belirli diğer derslerin başarılmış olunması koşuluna

bağlı dersi,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
s) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ş) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
t) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders kodu ile açılmış

dersleri veya aynı dönem diğer ön lisans ve lisans programları dersleri arasından öğrencinin
seçmesine izin verilen dersleri,

u) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
ü) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
v) Yatay geçiş: Bir başka ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrencinin, Üniversite-

nin eşdeğer programına, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre
geçiş yapmasını,

y) Zorunlu ders: Bir programın müfredatında öğrencinin zorunlu olarak alması öngö-
rülen dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Öğrenci Kabulü, İlk Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı, Ders Yükü

Öğrenci kabul yöntemleri
MADDE 5 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına dört farklı yöntemle öğrenci kabul

edilir. Bu yöntemler şunlardır:
a) ÖSYM tarafından yerleştirme ile kabul.
b) Uluslararası öğrencilerin kabulü.
c) Yatay geçişle kabul.
ç) Dikey geçişle kabul.
(2) Yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tara-

fından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili komisyonlarca yapılarak ilgili yönetim kurulunca
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sonuçlandırılır. Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer bir üniversite arasında ya-
pılan anlaşma uyarınca, anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Uluslararası anlaş-
malar çerçevesinde, ortak ön lisans ve lisans programları düzenlenebilir. Uluslararası ortak ön
lisans ve lisans programlarındaki eğitim-öğretime ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversitede belirli bir ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrenci, Senato tara-
fından kabul edilen diğer ön lisans ve lisans programlarının öngördüğü şartları taşıması kay-
dıyla, genel hükümler kapsamında diğer ön lisans ve lisans programlarında çift ana dal/yan dal
yapabilir. Çift ana dal/yan dal usul ve esasları Senato tarafından belirlenir. Buna göre;

a) Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı olduğu ön lisans ve
lisans programından farklı bir ön lisans ve lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilir.
Farklı ön lisans ve lisans programı için öngörülen şartları sağlayan öğrenciler çift ana dal dip-
loması almaya hak kazanır.

b) Diğer ön lisans ve lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen
öğrenciler, başarılı oldukları dersler açısından yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(4) Üniversiteye özel öğrenci kabul edilebilir. Başka bir üniversitede kayıtlı olmayan
ve geçerli mazereti bulunmayan öğrenci özel öğrenci başvurusunda bulunamaz. Özel öğrenci
başvuruları özel öğrenci yönergesi ve Senatonun belirlediği ölçütler çerçevesinde ilgili yönetim
kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. An-
cak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrenci-
lerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.

(5) Yabancı ülkelerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir
yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders almaları kabul edilen
öğrenciler misafir öğrenci olarak adlandırılır. Misafir öğrenci başvuruları özel öğrenci yönergesi
ve Senatonun belirlediği ölçütler çerçevesinde ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara
bağlanır. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren bir
belge verilir.

(6) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan
konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

(7) Kabul ve kayıt şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
İlk kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet

kapısı üzerinden yapar. e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçek-
leştiremeyen adayların kayıtları; Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örnekleri ile kayıt işlemleri için öngörülen süre içerisinde kayıt için istenen
belgelerin şahsen veya öğrencinin yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak ÖİDB’ye sunul-
ması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmışsa iptal edilir.

(3) Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anla-
şılması halinde, hangi yarıyılda/yılda olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma dâhil, kendilerine verilen
tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile kaybederler.

(5) İkamet adresi olarak belirtilen yazışma adresi ve Üniversite tarafından verilen e-posta
adresi, öğrencinin yazılı bildirim ve e-posta adresi olarak kabul edilir. Yazışma adresinin de-
ğişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır. Öğrenciye tebligatlar;
Üniversitenin internet sitesinden, ilan panolarına ilan asılması veya verilen e-posta adresine
ve cep telefonlarına mesaj gönderilmesi ile de yapılabilir. Eksik veya yanlış adres vermiş olan
öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapıl-
mış sayılır. Öğrenciler, ilgili birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniver-
sitenin resmî internet sitesinden yapılan duyuruları ve gönderilen elektronik postaları takip et-
mekle yükümlüdür.
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Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-
şında akademik takvimde belirlenen sürede ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre
kayıt yenilemek için öngörülen şartları yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Ön-
görülen şartları yerine getirdiği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt ye-
nileme işlemi yapılmış sayılmaz. Yarıyıl veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını ye-
niletmeyen öğrenciler pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara gi-
remezler. Bu durumda sınavlara girilmesi halinde öğrencilerin aldıkları not iptal edilir.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir.
(3) Kayıt yenilemelerde değişiklik öğrenci danışmanının onayı ile en geç ekle-sil haftası

içinde kesinleşir.
(4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihleri içerisinde danışman onayı

ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bıra-
kabilir.

(5) Bir öğrenci ekle-sil haftasının bitiminden 10 uncu ders haftasının sonuna kadar ders-
ten çekilme talebinde bulunabilir. Dersten çekilme talebi, akademik takvimde belirtilen süresi
içerisinde dilekçeyle bizzat bölüm başkanlığına yapılır ve uygun bulunması durumunda Öğ-
renci Bilgi Sistemine işlenir. Dersten çekilen öğrenciye ait ilgili ders Ç notuyla ve 0,00 katsa-
yısıyla not durum belgesinde gösterilir. Dersten çekilme hakkı eğitim-öğretim süresi içerisinde
en fazla iki kez kullanılabilir.

(6) Ekle-sil haftasından sonra kabul edilebilir mazereti olmadığı takdirde hiçbir şekilde
öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(7) Kayıt yenileme işlemlerini süresinde tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini be-
lirterek ve belgeleyerek en geç ekle-sil haftasını müteakip beş iş günü içinde ilgili akademik
birime başvurabilirler. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca beş iş günü içinde değerlendirilerek
uygun görülen öğrencinin kaydı ÖİDB tarafından yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler
o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilen-
meyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

Ders yükü
MADDE 8 – (1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dâhil yıllık uygula-

malarda yılda 60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS’den oluşur. Programın
toplam ders yükü; iki yıllık programlarda 120 AKTS, dört yıllık programlarda 240 AKTS, beş
yıllık öğretim programlarında 300 AKTS, altı yıllık öğretim programlarında 360 AKTS kredi-
sidir. Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü AKTS kredili en az üç derstir. Bu asgari
ders yükü öğrencinin mezun olacağı dönemde uygulanmaz. Gerekçeli durumlarda bu yük, ilgili
bölüm başkanlığının teklifi ve yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından azaltılabilir.

(2) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-
dığı dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan ve almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri
bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, dönemlik programlarda 40 AKTS’ye
kadar yıllık programlarda ise 80 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(4) Akademik genel başarı not ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zo-
runda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, bölüm
başkanının ve danışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla 45, yıllık
derslerde en fazla 90 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda bu madde-
deki şartlar saklı kalmak kaydıyla AKTS kredisi sınırlandırılması yoktur. Muafiyet talebi uygun
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görülen ve/veya yabancı dil hazırlık sınıfını birinci yarıyılın sonunda tamamlayarak bölüme
geçmeye hak kazanan öğrencilere bulunduğu yarıyılda açık kalan AKTS kredisini geçmemek
koşuluyla, muaf oldukları derslerin ve/veya ön koşullu derslerin yerine bölüm başkanının ve
danışmanının uygun görmesi durumunda bir üst  yarıyıl/yıldan dersler verilebilir.

(5) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili kurulca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça
ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması
zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı
AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(6) Son sınıf öğrencilerine almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin
ders saati ile çakışmamak kaydıyla, danışmanının ve ön lisans veya lisans bölüm başkanının
onayıyla kayıtlı oldukları programlarda, güz ve bahar dönemlerinin her birinde mezun olmaları
için en fazla üç ilave ders almaları sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dili, Öğrenim Süresi ve Eğitim-Öğretim Dönemleri

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili açılacak programlara göre Senato tarafından be-

lirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde de eğitim
verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği yabancı dil ağırlıklı programa kayıt yaptırabilmesi için
gerekli dil yeterlilikleri Senato tarafından belirlenir. Ön lisans veya lisans öğrencilerinin prog-
ramlara kayıtları Senato tarafından belirlenen dil yeterliliklerinin öğrenci tarafından belgelen-
dikten sonra yapılır.

(3) Yabancı dil düzeyi Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite
dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğ-
rencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağına, bu sınavlardan alınan puanların
Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı
dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptı-
rabilmesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir. Buna göre ilgili prog-
ramın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği seviye tespit ve
muafiyet sınavlarıyla anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına (YDHP) kabul edi-
lirler. Bu program öğrencileri, 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına
başlarlar.

Öğrenim süresi
MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört
yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğ-
renim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye de-
vam ederler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Azami süreler içinde öğrenim katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
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(6) Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen süreler, azami öğrenim süresi he-
sabına katılır. Senatonun kararı doğrultusunda ön lisans programlarında iki yıl, lisans prog-
ramlarında ise, dört yıl üst üste katkı payının veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt ye-
nilenmemesi nedeniyle ilgili akademik kurulun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sınavlar hariç her biri en az on dört haftalık

iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın baş-
langıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek akademik takvimde ilan edilir. Gerekti-
ğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hu-
suslar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat ve Dersler, Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma, Derslerden

Muafiyet, İntibak, Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Müfredat ve dersler
MADDE 12 – (1) Bir programın müfredatı, dersleri, bu derslere ait ders kodu, ders adı,

türü, önkoşulları, AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının dip-
lomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde
iş yükü esas alınarak ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarınca karara bağlanıp Senatonun
onayına sunulur.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim prog-
ramlarında yer alır:

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kay-
dını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başar-
mak zorundadır.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğ-
renci, başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yılda veya yarıyılda tekrar
edebilir. Ancak bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hak-
kına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak not durum belgesinde gö-
rünmeye devam eder. Üniversite genelinde uygulanan ortak seçmeli derslere ait usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere
iki türdür:

1) Alan (bölüm) içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alacağı derslerdir.

2) Alan (bölüm) dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında
yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık programı
olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Ortak zorunlu dersler en az iki yarıyıl olarak
programlanır ve uygulanır. Bu derslerin dışında Üniversite genelinde başka ortak dersler de
belirlenebilir. Ortak derslerin açılması, derslerin programı ve koordinasyonu, Ortak Dersler
Koordinatörlüğü/Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Öğrencinin fiziksel, zihinsel ve benzeri engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini
yerine getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ve ilgili
fakülte yönetim kurulu kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer
ders/dersler alabilir.
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(4) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklen-
dikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayıyla
tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(5) Ders programları her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en az yedi gün önce
ilgili bölümler tarafından öğrencilere duyurulur ve ilgili bölümlerce öğrenci bilgi sistemine iş-
lenir.

(6) Bir sonraki akademik yılla ilgili müfredat değişiklikleri her yıl en geç Haziran ayı
içinde belirlenmesi ve Senato onayına sunulması esastır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, programlarında yer alan derslerin AKTS kredileri topla-

mının 1/3’e kadarını Üniversitenin diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları ile yap-
tığı anlaşmalar kapsamında alabilirler.

(2) Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin
değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her
bölümde yer alan Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) koordinatörleri ta-
rafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü ön lisans ve lisans programı
derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi ön lisans ve lisans programın-
daki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa
alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine
işlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Farabi Programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt için-
deki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde
yer alan Farabi Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniver-
sitedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin not durum belgesine işlenir.

(4) Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul edilen öğrencilerin devam edeceği
ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Mevlana Değişim Programı
koordinatörleri tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü ön lisans ve
lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi ön lisans ve
lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine
sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not
durum belgesine işlenir.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu
programdaki derslere eşdeğer olup olmadığına, öğrencinin akademik takvimin ön gördüğü süre
içerisinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması üzerine, ilgili
Yönetim Kurulu karar verir.

(6) İlgili Yönetim Kurulu tarafından eşdeğer olduğuna karar verilen dersler ve AKTS’le-
ri, ÖİDB tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak not durum belgesine işlenir.

Programdaki dersi almaktan muaf olmak
MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı prog-

ramın ilk döneminde akademik takvimde belirtilen süreler içinde, daha önce öğrenim gördüğü
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı
olduğu ancak söz konusu kurumdan mezuniyet koşulunu yerine getirmek için yararlanmadığı
bağlı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not durum
belgesi, dilekçe ve başvuru formuyla ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne
başvurabilir.

(2) Başvurular 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilerek işlem yapılır.
(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet başvuruları ile il-

gili bölüm tarafından yapılan muafiyet sınavlarına girerek başarılı olan öğrencilerin notları,
not durum belgesinde “muaf” ibaresi ve AKTS kredileri ile birlikte yer alır. Muafiyet ve intibak
esasları Senato tarafından belirlenir.
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(4) Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan programlara yatay geçiş ve
dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata
uygun olarak intibakları yapılır. Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayan
öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim-öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları
yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında muafiyet başvurusu yapılamaz.

(5) Yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencinin daha önceki üniversitesinden aldığı
derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerin eşdeğerlikleri ile ilgili programda alması gere-
ken dersler hakkında 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilerek işlem yapılır.

İntibak
MADDE 15 – (1) Dikey geçişle kabul edilen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu

bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak
zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci
yılında veya birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla
ise ikinci sınıfa intibakı yapılır.

(2) Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise; öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans
programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında veya birinci ve ikinci yıllarında
yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. Öğrencilerin lisans programının
birinci ve ikinci yarıyıllarında veya birinci yılında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ün-
den az muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(3) Yatay geçiş işlemleri ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Sena-
tonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişlerde intibak işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır.
Yabancı dil hazırlık sınıfında intibak başvurusu yapılamaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil ol-

mak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazla-
sına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olamaz. Devam-
sızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav
döneminden önce ilgili dersin bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. İlan edilmemiş olması,
öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması sonucunu doğurmaz.

(3) Öğrenci DZ notuyla başarısız olduğu dersi tekrar aldığında bu derslere devam etmek
zorundadır. DZ notunun dışında bir notla başarısız olmuş bir öğrenci için dersin yürütülmesi
veya derste başarı durumunun değerlendirilmesi öğrencinin derse katılımını şart koşuyorsa de-
vam zorunluluğu aranabilir.

(4) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenlere ait
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrenciler, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı
ile ön lisans programlarında en fazla iki dönem, lisans programlarında ise en fazla dört dönem
kayıt dondurabilirler. Öğrencinin kayıt dondurma hakkından yararlanabilmesi için, yarıyıl baş-
langıcından önce en geç ders kayıt haftasında dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne baş-
vurması gerekir. Altıncı fıkra hariç, öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan ve be-
lirlenen bu sürelerden en fazla bir kez yararlanabilir. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğ-
renimine devam edemez; sınavlara giremez. Kayıt dondurmuş olan öğrenciler kayıt dondurma
süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında, yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine
kaldıkları yarıyıldan devam ederler. Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, eğitim-öğretim
yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki
yarıyılı için kayıt donduran ve bu sebeple izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını/öğrenim üc-
retlerini ödemeye devam ederler. Kayıt dondurulan süreler eğitim-öğretim süresinden sayıl-
maz.
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(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi kapsamında milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.
Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. İzinli sayılan süre bu
Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde, öğrencinin devam etmediği
sürenin telafi edilmesi veya derslerin üzerinden silinmesi ilgili yönetim kurulunun teklifi üze-
rine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli sayılan süre tüm yarıyılı kap-
sıyorsa öğrencinin üzerindeki tüm dersler silinir ve izinli sayıldığı yarıyıl toplam eğitim süre-
sinin hesabında göz önüne alınmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel
ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli
oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz, ancak bu süreler devam süresinin 1/4’ünü geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme, Akademik Ortalama ve Notlar

Dönem içi, dönem sonu ve diğer sınavlar
MADDE 17 – (1) Dönemlik derslerde en az bir yarıyıl ara sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı

ve bütünleme sınavı, yıllık derslerde ise; en az bir ara sınav, bir yılsonu sınavı ve bütünleme
sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı,
sorumlu oldukları ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, uygulama, etkinlik dersi ve benzeri ça-
lışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, toplam oranın %100 olacak şekilde dersi veren
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır.
Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu sınav notu gibi işlev görür. Bütünleme sınavlarına ait esaslar
Senato tarafından belirlenir. Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yarıyıl sınavlarından
önce; yarıyıl sınavlarını ise, bütünleme sınavlarından önce akademik takvimde belirlenen süre
içerisinde ilan etmek zorundadırlar. Tüm sınavlara ait sınav tarihleri ve notların ilanı öğrenci
bilgi sisteminden yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl sonunda sınav evraklarını ilgili akademik
birim yönetimine teslim etmek zorundadırlar.

Mazeret sınavları
MADDE 18 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve geçerli mazeretin sona erdiği
tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı
ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu
durumu sağlık raporu ile belgelediği halde, sağlık raporunun öngördüğü süreler içinde girdiği
sınavlar geçerli değildir.

(2) Final ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Final sınavlarının mazereti
bütünleme sınavlarıdır. Final ve bütünleme sınav dönemlerinin her ikisini de kapsayacak şe-
kilde mazereti olan ve her iki sınava da giremeyen öğrencilerden, mazeretinin sona erdiği ta-
rihten itibaren üç gün içinde ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı
ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler için mazeret sınav takvimi
belirlenir ve mazeret sınavları ilgili bölüm başkanlığınca uygulanır.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır. Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan ve sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri
sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili bölüm başkan-
lığına dilekçe ile başvurmaları zorunludur. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir
mazeret sınav hakkı verilmez.

Mezuniyet ek sınav
MADDE 19 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları
halinde bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl/yılsonu sınav tarihini takip eden bir ay içinde
mezuniyet ek sınav hakkı tanınır. Bu hakkın kullanılabilmesi için öğrencinin dönem içi ve dö-
nem sonu sınavlarına girmesi şarttır. Ayrıca; ders için diğer ödev, devam zorunluluğu ve benzeri
için puan öngörülmüş ise bu şartların da yerine getirilmiş olması gerekir. Ek sınavdan alınan
notun %100’ü başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.
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(2) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav hakkını
kullanmış sayılır. Bu hususa ilişkin herhangi bir mazeret durumu söz konusu olamaz veya ileri
sürülemez.

(3) Öğrenciler mezuniyet ek sınav hakkından, ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmak-
sızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili

notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir ve ilan
edilir. Sonuçlara ilan tarihinden itibaren beş günlük kesin süre içerisinde dekanlık veya mü-
dürlüğe dilekçe ile yalnızca maddi hata nedeniyle itiraz edilip, notun kontrol edilmesi talep
edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren üç işgünü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı, bölüm başkanının
onayıyla ilgili fakülte yönetim kuruluna itiraza ait değerlendirme sonucunu yazılı olarak bildirir.
Fakülte yönetim kurulunca karara bağlanan itiraz sonucu ÖİDB’ye gönderilerek Öğrenci Bilgi
Sistemine işlenir.

Performansın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin katıldığı sınavlardaki başarısı, varsa öngörülen devam şartı, uygulamalara ka-
tılımı, uygulamalardaki performansının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için yarıyıl/yılbaşında farklı koşullar be-
lirtilmediği sürece, öğrencinin her bir değerlendirme ölçütü açısından performansı 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen performans notları, Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından harf
notuna dönüştürülür.

(3) Öğrencilere ait değerlendirme sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Başarı notları
MADDE 22 – (1) Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin akademik ge-

nel not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış
sayılır.

(3) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.
(4) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim

elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yılsonu sınavına
girme hakkı yoktur.
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(5) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.

(6) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
(7) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun gö-

rülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına
katılır.

(8) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi
için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu
ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not
ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

(9) Ara sınavlara ait notlar ile yarıyıl sonu/yılsonu sınav notunun genel başarı notuna
etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dö-
nem başında öğrencilere ilan edilir.

Akademik ortalama
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl, yıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda/yılda programına aldığı
bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün
derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Katsayısı belirtilmeyen dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğ-
rencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalama-
larına katılır.

Onur ve yüksek onur başarı notu
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp, genel akademik ortalaması
4.00 üzerinden, 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yüksek
onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda/yılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili
dönemde bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4.00 üzerinden, 3.00-
3.49 olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi
sayılırlar. Durumları diploma ekinde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrencilik Hakkının Sona Ermesi, Diploma ve Diploma Eki

Öğrencilik hakkını sona erdiren haller
MADDE 25 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği sona erer veya

sona erdirilir:
a) Öngörülen şartları eksiksiz yerine getirerek mezun olmak.
b) Azami sürelerde kayıtlı olduğu programdan mezun olma şartlarını yerine getireme-

mek.
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek.
ç) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
d) Öğrencinin vefatı.
(2) İlişiği sona eren veya erdirilen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, du-

rumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece
lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dos-
yasında saklanır.
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Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 26 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi/AKTS miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yerine getirmiş olmak.

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
(2) Ön lisans eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan

öğrenciler “Ön Lisans Diploması”, lisans eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngör-
düğü koşulları sağlayan öğrenciler ise, “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

(3) Gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek ön li-
sans veya lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak
diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kayıtlı olduğu lisans programından mezun olma hakkını elde edemeyen öğrencilere,
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şartlarını yerine getirmesi koşulu
ile talep üzerine ön lisans diploması verilebilir.

(5) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
lisans öğrencilerine diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi
süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma
eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. Ön lisans
ve lisans programlarına ait öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlarda; bu
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili fakülte veya yönetim kurulu ka-
rarları, Senato tarafından onaylanan ön lisans ve/veya lisans programlarının uygulamasına yö-
nelik usul ve esaslar, bu usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararlar ve ilgili yönerge hükümleri
uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, sa-
vaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, eğitimin veriliş şekliyle ilgili
yeni kararlar almaya ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Senato yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 13/10/2019 tarihli ve 30917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ARUZEM): Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktar-
mak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belir-
lemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya sü-
resiz yayınlar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Uzaktan eğitim öğretimle ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlan-

masını sağlamak.

c) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, stra-

teji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amaçlarına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve

özendirmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyacı

olan uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve

sistem analizi yapmak, talep edilmesi halinde teknik servis ve büro hizmetleri sağlamak.

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim-öğretim veya harmanlanmış

eğitim öğretim şeklinde yapılan Üniversite içindeki ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve li-

sansüstü programlar ile uzaktan eğitim-öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş

ve kişiler için hizmet içi eğitim-öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, kon-

feranslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümüyle

birlikte koordinasyonunu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim-öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve

bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim-öğretim

türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul,

sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve

sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordi-

nasyonu sağlamak.

f) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içerik-

lerini belirlemek, akreditasyonları için çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve

gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırma ve

uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak ve uluslararası ve millî organi-

zasyonlara katılmak.

ğ) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait labo-

ratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim-öğretim imkânlarından yarar-

lanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

h) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak; bildiri,

makale ve kitaplar yayımlamak; akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri

faaliyetler gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyet-

leri teşvik etmek.

ı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Lisansüstü prog-

ramlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü

ve koordinasyonu sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,

Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı

sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,

Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman

yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlük makamına sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre

sunmak.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki konu ile ilgili uygulama ve araş-

tırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elemanı

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre

ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşal-

ması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yö-

netim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar al-

mak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişare bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygu-
lamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında birden fazla yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES ya da eşdeğer
sınav puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u,
bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate alınır. Yazılı ve sözlü
sınavlarının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve
sözlü sınav puanları eşit oranda alınır. Hesaplanan puana göre en az 60 puan alanlar arasında
sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans mezu-
niyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Not sistemleri yüzlük sistemden
farklı olan adayların not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlediği
esaslara göre yapılır.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve onuncu fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir.’’

“(10) Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların not ortalamalarının yüzlük
sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortala-
masına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir eğitim öğretim yılı içerisinde
en çok 48 AKTS kredilik bilimsel hazırlık dersini alabilirler. Öğrenci aldığı dersleri başarmak
zorundadır.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

enstitüdeki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları EABD başkanlığının onayı ile özel öğrenci ola-
rak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları
ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları EABD başkanlığı tarafından
yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından be-
lirlenir.’’

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.’’
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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“(3) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ders
ve diğer öğretim faaliyetlerinin, öğrencinin programındaki derslere eşdeğerliği EABDK’nın
teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Değişim programlarında alınan notların Üniversite
not sistemine çevrilmesinde YÖK dönüşüm sistemi esas alınır.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans sonrası doktora programından aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans
programına geçmek isteyen bir öğrencinin, en az 21 ulusal kredili 7 dersini başarı ile tamam-
lamış olması gerekir. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, ilgili anabilim dalı
akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, ilgili anabilim dalında açık
olması durumunda doktora tezinde 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.’’

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların
kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar ve genel ders planları, EABDK’nın önerisi
üzerine Mayıs ayı içerisinde EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yeni açılacak
programlarda, program açma esnasında dosyada bulunan dersler, programın açılması YÖK ta-
rafından kabul edildikten sonra doğrudan açılabilir.’’

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.’’
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve EABDK’nın önerisi ve

EYK’nın kararıyla, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden ala-
bilir. Ancak, bu derslerin toplamı yüksek lisans programında iki, doktora programlarında ise
yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler için dördü geçemez.’’

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yatay geçiş dışında kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücret-
leri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.’’

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Kayıt dondurma istekleri, nedenleri ve kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, akademik
takvimde kayıt yenileme işlemlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içerisinde ilgili
EABD’ye yapılır ve EYK tarafından karara bağlanır. Kanıtlayıcı belge olarak sunulacak sağlık
raporunun en az dört haftalık olması gerekir. Sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla öğ-
rencinin kendisinin, anne-babasının, eş ve çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü, 2547 sayılı
Kanun hükümlerince yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğ-
renime YÖK tarafından ara verilmiş olması, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik
tecilinin kaldırılması ve tecil hakkının kaybolması gibi önceden kestirilemeyen, bilinmeyen
nedenlerle yarıyıl içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda olanların, olayların meydana ge-
lişini izleyen on beş günlük süre içinde başvurularını yapmaları zorunludur. Küresel ya da böl-
gesel salgın durumunda da öğrenciler kayıt dondurmak için başvurabilirler. Başvurular EYK
tarafından karara bağlanır.’’
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl
ders seçemezler, sınavlara giremezler. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çi-
zelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, kayıt dondurma
işlemi yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Bu şekilde kaybedilen
yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.’’

“(4) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler beşinci
yarıyıldan, doktora programını sekizinci yarıyılda bitiremeyen öğrenciler dokuzuncu yarıyıldan,
bütünleşik doktora programını on yarıyılda bitiremeyen öğrenciler ise on birinci yarıyıldan iti-
baren katkı payı ödemekle yükümlüdürler.’’

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. EABDK kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile ke-
sinleşir.’’

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı, dokuzuncu ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Jüri üyeleri EYK’nın belirlediği yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sına-
vına alırlar. Tez sınavı tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı;
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin ki-
şisel raporları, tez savunma sınav tutanak formu ve varsa diğer sınav evrakları ile EABD baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.’’

“(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci sınavla ilgili yer, tarih ve saat; danışmanın
müracaatı, EABDK’nın teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ilgili EABD’de açık olması halinde ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri koşulları
yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.’’

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin mezun olabilmesi için tezinden üretilmiş bir yayının (makale, bildiri,
kitap, kitap bölümü) başvuru belgesini ya da yayının tam metnini enstitüye teslim etmesi ge-
rekir. TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TAGEM ve uluslararası kaynaklı projelerde görev alan li-
sansüstü öğrenciler bu durumlarını belgelemeleri durumunda yayın şartı aranmaz.’’

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması, en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak öğrencinin talebi, EABDK’nın önerisiyle
EYK tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı veya görevlen-
direceği bir öğretim üyesi yürütür. Doktora derecesine sahip öğretim görevlileri de danışman
olarak atanabilirler.’’

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlarla, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara ilgili EABD’de açık olması halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü,
dönem projesi ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.’’
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında tez danışmanı atanması, öğrencinin çalışmak istediği alanı,
danışman tercihini ve öğretim üyelerinin danışman yükleri de dikkate alınarak EABDK önerisi
ve EYK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması zorunludur.’’

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

“(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onay-
lanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik komitesi;
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar ve sınav tarihini belirler. Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez enstitünün belirlediği
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Enstitünün belirlediği tarihler arasında
öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih danışman tarafından doktora yeterlik komitesine
önerilir. EABD başkanlığı, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav jürisini, sınav
yerini ve tarihini sınavdan en geç on gün önce enstitüye verir ve  EYK tarafından karara bağ-
lanır.’’

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
teklifi ile, EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.’’

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(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, EABD başkanlığınca izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez önerisi savun-
masına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci ba-
şarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.’’

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDK’nın teklifi ve EYK onayı ile belirlenir.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yük-
seköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danış-
manın oy hakkı olup olmadığına ilişkin kararı EYK verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Doktora tez jürisinde biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
iki yedek üye de belirlenir.

(5) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer danışmanın teklifi üze-
rine EABDK’nın önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Tez savunma sınavları öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır.’’

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/3/2019 30703
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ SPORCU SAĞLIĞI VE PERFORMANSI 

DEĞERLENDİRME, UYGULAMA, ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Perfor-

mansı Değerlendirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezinin yönetim, ça-

lışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı De-

ğerlendirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hü-

kümleri 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 (SAPEDAG): Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlen-

dirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’nin millî takımlar düzeyindeki elit spor-

cularının, altyapı, amatör ve profesyonel kulüp takımı sporcularının ve diğer ferdi lisanslı ve

lisanssız, kadın, erkek, çocuk, erişkin, veteran sporcuların, sağlık ve performans durumlarının

saptanması, değerlendirilmesi ve başarının sağlanmasıdır.
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(2) Merkeze bağlı spor hekimliği, sporcu sağlığı, sportif performansın geliştirilmesi,
spor yaralanmalarının tedavisi, spor cerrahisi, sporcu rehabilitasyonu, spor psikolojisi ve psi-
kiyatrisi, sporcu beslenmesi, doping, egzersiz biyokimyası, antrenman bilimi, fizik tedavi ve
rehabilitasyonu, klinik bilimler ve bunun gibi sporla ilgili tüm konulardaki diğer birimlerle or-
tak araştırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapılır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Sporcu sağlık kontrolleri ve tedavileri ile dopingle etkin mücadele çalışmaları ya-

pılması, performans ve antrenman parametrelerinin değerlendirilmesi, beslenme ile ilgili araş-
tırmalar yapılması ve spor hukuku, spor maliyesi, sporda sigorta güvencesi konularında Üni-
versitede çeşitli birimlerin kurulmasına katkıda bulunmak veya Üniversitenin ilgili merkez,
fakülte ve yüksekokullarıyla işbirliği yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık
yapmak, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanakları sağlamak.

c) Kamuoyunu Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda aydınlatmak amacıyla
panel, kongre, konferanslar düzenlemek.

ç) Merkezin amaçlarına yönelik ulusal ve uluslararası nitelikteki kongre ve konferans-
lara katılmak.

d) Üniversitenin ilgili merkez, fakülte ve yüksekokullarıyla işbirliği yaparak spor ek-
senli konularda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yar-
dımcı olmak.

e) Bilimsel gelişmelere bağlı olarak Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma grupları
ile sporcu sağlığı, sporcu performans ve antrenman parametrelerinin değerlendirilmesi, doping,
sporcu beslenmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve benzeri birimleri oluşturmak.

f) Sporcularla ilgili Merkezin faaliyet alanına giren konuların yürütülmesinde Üniver-
sitenin ilgili merkez, fakülte ve yüksekokullarıyla işbirliği içinde olmak, buna ilişkin koordi-
nasyon ve eğitimden sorumlu olmak.

g) Özellikle engellilerin sportif aktiviteleri konusunda ilgili birimlerle iletişim kurmak,
sorunlarını çözmeye çalışmak, sosyal, kültürel, spor eğitimi ve müsabaka stratejileri geliştir-
mek.

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; Rektörün teklifi doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından,
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu, Müdüre görevlerinde yardımcı olması amacıyla kendi içinden iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev
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süresi Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.  Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yar-
dımcısı, Müdüre vekâlet eder. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevinden
ayrı kalması halinde aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunda görev alabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rek-

töre öneride bulunmak.
b) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek ve Merkezin çalışmaları

hakkında Rektöre bilgi vermek.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belir-

lemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Merkeze bağlı çalışma gruplarının düzenli ve eşgüdümlü olarak çalışmasını sağla-

mak.
d) Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuç-

landırmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün en az bir hafta önce yapacağı davet üzerine ayda en az
bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine veya Müdürün
gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu
başkanı, Müdürdür. 

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Yönetim
Kurulu üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma veya altı aydan
fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayacak Yönetim
Kurulu üyesinin yerine yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma düzenini planlamak, idari ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek.
b) Merkez bünyesinde çalışma gruplarını oluşturmak ve bu çalışma gruplarında görev-

lendirilecek personeli belirlemek.
c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara

bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmayı ilgili çalışma grubuna yaptırmak.
ç) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve dönemler halindeki çalışma planlarını hazır-

lamak ve uygulamaya koymak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçi, yurtdışı bilim, araştırma, inceleme ku-

rumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç
ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Müdürün Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gündeme getirdiği diğer konuları görü-
şüp karara bağlamak.
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g) Yıllık faaliyet programında yer almayan konulara ilişkin olarak Mütevelli Heyetinin

ve Rektörün onayını alarak Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerin başlatılmasına

karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede, istekleri halinde kamu/özel sektör

kurum ve kuruluşları ile uluslararası alanlardaki konunun uzmanı kişiler arasından, Rektör ta-

rafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile

altı ayda bir en az bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Danışma

Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma veya bir yıldan

fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayan Danışma

Kurulu üyesinin yerine yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak

önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

d) Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini ve araştırmaları daha hızlı ve

verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarında görevlendirilecek olan personel Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir. Çalışma gruplarının başkanları,  Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından görevlendirilir.

(3) Çalışma grupları, altı aylık sürelerde çalışma raporlarını Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8591 

—— • —— 
Gölbaşı (ANKARA) Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 8418/2-1 
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Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 8560/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 8561/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 8562/1-1 
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8639 

—— • —— 
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8623 
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İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8616 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8626 

—— • —— 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8636 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8622 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8624 
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8621 

—— • —— 
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8615 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM REAL TİME PCR KİTİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "2 kalem Real Time PCR 

Kiti”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 27.10.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5.İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 8647/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 
1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

03/04/2020 tarih ve 5/24 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 
sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 
niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

Dosya No 
Ada/ 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

Hisse 

Durumu 
İmar Durumu 

1. 11044/5 5.082,88 Tam 
Samsun, Canik, Teknepınar 11044 ada 5 Nolu Parsel; İmar planında 

Konut ve Ticaret Alanı E: 2.50 Hmax: 36.50 katlı yere isabet etmektedir. 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 

2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:İhale 
Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES :Samsun Canik Belediyesi 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 
İlkbahar Sokak No:1  55080  Canik/SAMSUN 06/11/2020 Cuma günü saat: 10.00’da 
yapılacaktır. 

4-) MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:Taşınmazın tespit edilen muhammen 
bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. ( KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre 
KDV’ den istisnadır.) 

Dosya 

No 

Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²) Muhammen Bedel(TL.) Geçici Teminat(TL.) 

1. 11044/5 5.082,88 

16.519.360,00 TL 

(Onaltımilyonbeşyüzondokuzbin 

üçyüzaltmışTürkLirası) 

 

495.580,80TL 

(Dörtyüzdoksanbeşbinbeşyüz 

seksenTürkLirası seksenkuruş) 

 

En geç 06/11/2020 Cuma günü saat: 10.00’a kadar, ada ve parsel no belirtilerek geçici 
teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. 

5-) İSTENEN BELGELER:  
a) Nüfus cüzdanı sureti  
b) İkametgah Belgesi  
c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu  
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge  
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.  
g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve halihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.  
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)  
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. 

(İhalenin yapıldığı yıla ait.) 
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ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin 

yapıldığı yıla ait.)  

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 

yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.  

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak 

girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)  

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 

kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

6-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 

edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

 8548/1-1 

—— • —— 
5000 GR. T.T.Y.Y. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000 kg. 5.000 gr. T.T.Y.Y. Tiryaki çayı baskılı bobin, 

%20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.11.2020 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 8483/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8587/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8597/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8598/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8599/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: 
Meslekî Eğitim Kurulu  
31. Toplantısı Kararları 

 
Toplantı No  : 31  
Yer : MEB Ahi Evran Toplantı Salonu/Webinar  
Tarih  : 06.10.2020 Salı  
Saat : 17:00 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 13.11.2018 tarih ve 19863661-20-

E.21706019 sayılı Makam Oluru ile oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu; gündeminde bulunan 
konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mahmut ÖZER’in başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararlar oy birliği ile 
alınmıştır. 

 
KARARLAR 

 

31/1 : 

3308 sayılı Kanuna göre mesleki eğitim merkezi programları kapsamında; 
Kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alan ile 
ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen (Ek-2) listede bulunan meslek alan ve 
dallarının, güncellenen (Ek-1) listeye göre kurul kararlarının Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması, 
Sorumlu kurum: MEB 

31/2 : 

3308 sayılı Kanuna göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları 
kapsamında; 
Kapsama alınan, kapatılan veya birleştirilen alan ve dalların, güncellenen (Ek-3) 
listeye göre kurul kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
uygulanması, 
Sorumlu kurum: MEB 

31/3 : 

İl Sağlık Müdürlerinin, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışmalarına 
daimi üye olarak katılabilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması, 
Sorumlu kurum: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, MEB 

31/4 : 
Webinar şeklinde yapılan Kurul Toplantısı ıslak imzalarının Covid-19 tedbirleri 
alınarak üyelere imzalattırılması. 
Sorumlu kurum: MEB 
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 8566/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8595/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8596/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/11/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/12/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/13/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/14/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/15/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/16/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8567/17/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2020 – Sayı : 31285 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8568/1/1-1 
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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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 8568/4/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2020 – Sayı : 31285 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8570/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8540/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
... karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme, Uygulama,

Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


