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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON VE SİVİL

TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal

İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama 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; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon

ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (ASBÜ-SİM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Si-

vil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme

çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak.
b) Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak.
c) İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik

araştırma odaklı projeler üretmek.
ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası

araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla iş bir-
liği yapmak. 

d) Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği
yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir ara-
yüz işlevi görmek.

e) Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye,
bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sun-
mak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında araştırma, uygulama ve politika
geliştirme çalışmalarını geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Girişimcilik, rekabet ve regülasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve
politika geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek, piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine
katkıda bulunacak veriler üretmek ve analizler yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akademik araştırma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon ek-

senli çözüm önerileri geliştirmek.
b) Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluş-

turmak ve topluma katma değer yaratmak, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık
sağlamak.

c) Kamu veya özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde sosyal
bilimler alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmek ve politika
önerileri geliştirmek.

ç) Toplumsal düzeydeki sosyal sorunları inceleyerek tespitlerde bulunmak, stratejik çö-
züm önerilerinde bulunmak ve uygulamaya yönelik olarak ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.

d) Kentleşmenin getirdiği problemlere yönelik çalışmalara katkı sunmak.
e) Sosyal sorunları çözmek için yabancı bölge ve ülkelerle kıyaslamalar yaparak mevcut

durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, politikalar üretmek ve iyi uygulamaların Türkiye’ye
uyarlanmasına ilişkin uluslararası projelerde yer almak.

f) Diğer bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri
sunmak.

g) Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, eylem planları ve kalkınma plan-
ları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine ve dezavantajlı
grupların kültürel, ekonomik, sosyal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sağlamak.

ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
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h) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında danışmanlık sunmak ve ilgili mevzuatı çer-
çevesinde sertifikalı eğitim programı düzenlemek.

ı) Üniversite-sanayi iş birliği alanında araştırma yapmak, proje geliştirmek ve uygula-
mak, teknoloji geliştirme bölgesinde araştırma altyapısına dair çalışmalar yürüterek girişimci-
lerin geliştirilmesine dair eğitim organizasyonları ve kuluçka merkezlerine dair proje geliştirme
ve teknik destek hizmeti ve danışmanlığını sağlamak.

i) Sivil toplum alanında kavramsal geliştirme, araştırma ve kurumsal kapasite geliştirme
bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, danışmanlık hizmeti sunma ve projelerde
yer almak.

j) Sağlık, haberleşme, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde rekabet ekonomisi ve regülasyon
uygulamaları ve politikaları alanında araştırmalar yapmak, eğitim ve diğer organizasyonları
düzenlemek.

k) Sosyal etki analizi ve düzenleyici etki analizi çalışmalarını yapmak.
l) Sosyal etki analizi, sosyal laboratuar ve simülasyon merkezi alanında projelerde yer

almak ve bünyesinde bu alanda çalışma grupları oluşturmak.

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; Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-
revlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir,
en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunma-
dığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonları belir-

lemek, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür ve sosyal bilimler alanında araştırma

veya uygulama deneyimi bulunan yetkin kişilerden Rektör tarafından görevlendirilen iki üye
olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az dört defa salt çoğunluk ile
toplanır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planına uygun kararlar almak.
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b) Müdürlüğün teknik raporlarını ve kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara
bağlamak.

c) Merkeze bağlı alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, çalışma kurallarının
belirlenmesi ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin yönergeler hazırlamak ve uy-
gulama konusunda Müdüre yetki vermek. 

ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve
gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık çalışma programı ve bütçe önerilerini incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin
görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Üniversiteye
iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Mer-

keze katkıda bulunabilecek, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen, Üniversite
öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak
üzere en fazla kırk kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Müdüre önerilerde

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı

ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdür tarafından oluşturulabilir.
(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğre-

tim elemanları ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından be-
lirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 4/12/2016 tarihli ve 29908 saylı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların 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: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Meslek Yüksekokulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı ta-
rafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı ve/veya eş zamansız bi-
çimde verildiği öğretimi,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu, 
g) Yüksekokul Müdürü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik

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

ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çer-
çevede 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.
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ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,
projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz ya-
yımlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,

analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplan-

tılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stra-
tejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayımlar yapmak.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla ya-

pılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Meslek Yüksekokulunda internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan

ön lisans ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları ilgili mevzuat ve Yüksekokul
Kurulu kararları çerçevesinde belirlemek.

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, Meslek Yüksekokulunda çalışan öğretim elemanları arasından,

Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilme-
sinden Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından en
çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre ile görevlen-
dirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev sü-
resi 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 Yüksekokul Müdürüne sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elamanı

ile birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Yüksekokul Müdürü tarafından
iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az 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.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak. 
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Yüksekokul

Müdürüne sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Meslek Yüksekokul öğretim ele-
manları 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 Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak 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 istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

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

mak.
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, Yüksekokul

Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul

Müdürü bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AŞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, test, analiz ve eğitim amacıyla aşı bilimi konusunda

ilgili ve yetkin olduğu her türlü işlemi yapma yetkisine sahip ve yürüttüğü çalışmalar ile ilgili
tüm konularda mevcut laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Sekreteri: Merkezin Sekreterini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, 
f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve birleştirici bir

yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına, ilgili sektöre ve top-
luma aşı konusunda araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak aşı bilimi alanında
bilimsel bilgi üretmek, yerli ve milli aşılar geliştirmek, klinik çalışmalarını başlatmak, toplumun
hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastalıkların önlenmesine yönelik aşı araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarını

yapmak.
b) Aşı teknolojileri konusunda bilimsel çalışmaları izlemek, araştırma-geliştirme mer-

kezleri ile ilişkiler kurmak ve ortak çalışma imkânları sağlamak.
c) Bilinen veya yeni ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen hastalık etkenlerinin

tanımlanmasında ilgili kurum, kuruluş ve klinik araştırmacılar ile koordineli çalışmalar yürüt-
mek ve bu süreçlere yardımcı olmak.

ç) Potansiyel aşı adayları ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.
d) Üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla araştırma, uygu-

lama, planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.
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e) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerle birlikte aşı bilimi alanında
ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş
birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Ülkemizin aşı geliştirme alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar
yapmak, ilgili bakanlık ve bağlı kuruluşlarca talep edilecek saha araştırmaları, AR-GE, yayım
ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

g) Aşıların ruhsatlandırılması, satış ve devir izninin alınması ve klinik çalışmalarının
yapılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen ve gizlilik kap-
samına girmeyen bulguları bilimsel yayım olarak sunmak.

h) Aşı geliştirme alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve tek-
nolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla ulusal/uluslararası
seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay, kolokyum, kongre ve benzeri etkinlikler ile il-
gili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programla-
rını düzenlemek ve uygulamak.

ı) Bilimsel çalışma ve uygulamaları yakından izleyerek Merkezin araştırma alt yapısını
geliştirme ve güncelleme konularında çalışmalar yapmak.

i) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını
koruyacak ve geliştirecek şekilde aşı geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve
patentleri takip etmek, yeni patent başvuruları gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri
gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

j) Üniversite ve diğer üniversiteler bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim görmekte
olan öğrencilere Merkezde yürütülmekte olan çalışmalara araştırmacı olarak katılabilme ve
uygulama alanı sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

k) Merkezin çalışma alanında geliştirilen yöntem ve teknolojilerin endüstriye aktarıl-
masına rehberlik etmek.

l) İyi laboratuvar uygulamaları-GLP (Good Laboratory Practice), iyi üretim uygulama-
ları-GMP (Good Manufacturing Practice) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşı üre-
timini yapmak.

m) Merkezde yürütülen tüm çalışmalarda biyogüvenlik ve biyoetik kurallarına uyul-
masını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanında deneyimli Üniversite öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından Mer-
kezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili tüm konularda Müdüre yardım etmek, Müdür tarafından
belirlenen sorumluluk alanlarındaki görevleri yürütmek, Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili
konularda Müdüre öneriler sunmak ve gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek üzere üç müdür
yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bit-
mesi ile birlikte sona erer. 

(3) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversitenin lisans mezunu idari personeli
arasından Merkezin idari ve mali işlerini yürütmekte Müdüre yardımcı olmak, Merkezin ça-
lışma alanı ile ilgili faaliyetlerin hazırlıklarını yaparak Müdüre sunmak,  Yönetim Kurulu top-
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lantılarına katılmak ve toplantı raporlarını hazırlamak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ha-
zırlayarak Müdüre sunmak, Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere bir Mer-
kez Sekreteri görevlendirilir. Merkez Sekreterinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi sona
eren Merkez Sekreteri yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil tayin
eder. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak görev-
lendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma bi-

rimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına uygunluğunu denet-
lemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülen araştırma, analiz, test, danışmanlık ve eğitim gibi faaliyetlerin
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Aşı geliştirme konusunda yürütülecek faaliyetler için gerekli görülen koşulların oluş-
turulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç, gereç, deney mal-
zemesi ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde
bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca
uygun projeler üretilmesini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde yürütülecek olan seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay,
kolokyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil dokuz kişiden

oluşur. Diğer beş üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine
süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ve yazılı gün-
dem ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti
ile yılda en az dört kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili

kararları almak, Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar
ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç
raporunu incelemek.

ç) Merkezde gerçekleştirilen test/analiz, danışmanlık, kurslar ve düzenlenen eğitimler
için ücretleri belirlemek.

d) Merkezin bütçe, personel ihtiyacı, yıllık faaliyet raporu ve faaliyet planlarının ha-
zırlanmasını sağlamak.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırmacı telif ve patent
haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit et-
mek.

f) Merkez kadrosundaki araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayım ko-
nularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.
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g) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara
bağlamak.

ğ) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde ihtiyaç

duyulması halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla bilimsel ve teknolojik
araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve/veya dışından kişilerin
katıldığı en fazla yedi kişiden oluşturulabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında 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.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Çalışma birimi; viroloji, bakteriyoloji, immünoloji, aşı biyoteknolo-

jisi ve benzeri alanları kapsayan birimlerdir. Birimler Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur;
ihtiyaç halinde yeni birimler kurulabilir veya mevcut birimlerin faaliyet alanları yeniden ta-
nımlanabilir.

(2) Çalışma birimi sorumlusu, birim çalışanları arasından Müdür tarafından görevlen-
dirilir ve gerektiğinde görevine son verilebilir.

(3) Çalışma birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koor-

dinasyonunu sağlamak.
b) Çalışma birimlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek.
c) Birim faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda Müdüre bilgi sunmak.
Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma şartları
MADDE 15 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-

demik birimlerden araştırmacılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm
çalışmalarında uymaları gereken hususlar Müdür tarafından belirlenir. Araştırmacıların söz ko-
nusu hususlara uymaması durumunda Merkez imkânlarını kullanma hakları Yönetim Kurulu
kararıyla iptal edilir.

(2) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili ola-
rak yapılan yayım ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayımın ya da bilimsel
raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Personel ihtiyacı 
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, uzman ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesinde yürütülen ön li-

sans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki fakülte, kon-

servatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO): Ders planında ilgili dönemde belirlenen derslere

göre hesaplanmış not ortalamasını,
b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin ilgili döneme kadar almış olduğu

ve notu oluşmuş derslerin ortalamasını, 
c) Aktif öğrenci: İlgili dönemde derse kayıt yaptıran ve öğrencilik hakkından yararlanan

öğrenciyi,
ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçeve-
sinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o
dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğren-
ciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
hesaplanan değeri,

d) Başarı notu: Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için verilen harf no-
tunu,

e) Bölüm başkanı: İlgili bölüm başkanını,
f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu programın önerisi ile ilgili kurul tarafından görevlendirilen öğretim elema-
nını,

g) Değişim programları: Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla
protokol çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) Ders koordinatörü: Ders amaç ve hedeflerini, içeriklerini, ölçme değerlendirme yön-
temlerini, dersin öğrenim çıktılarını belirleyen ve program çıktıları ile ilişkilendiren kişiyi,

h) Dönem: Yarıyıllık eğitim sistemine tabi bölümlerde güz ve bahar yarıyılını, yıllık
eğitim sistemine tabi bölümlerde ise bir eğitim-öğretim yılını,

ı) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunu,
i) Ekle-sil dönemi: Senatoda belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde akademik tak-

vimde belirtilen tarihler arasında öğrencinin ilgili dönemde kayıt yaptırdığı derslerden çekil-
mesi veya derse kayıt işleminin yapıldığı zaman dilimini, 
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j) Fakülte: Kastamonu Üniversitesine bağlı fakülteleri,
k) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

konservatuvarda konservatuvar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu ku-
rulunu,

l) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-
sekokul yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksek-
okullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

m) İntörn: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Vete-
riner Fakültesinde son sınıfa geçtiği belgelenmiş öğrenciyi,

n) Kayıt yenileme: Katkı payı ve öğrenim ücreti yükümlülüğü varsa yatırılmasını ve
ders kayıt işlemlerinin yapılmasını,

o) Meslek yüksekokulu: Kastamonu Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
ö) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin, kendi

üniversitelerindeki hakları saklı kalmak şartıyla sağlık problemleri sebebiyle veya ilgili yönetim
kurulları tarafından diğer mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda Üniversiteden veya diğer
yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenciyi,

p) Pasif öğrenci: Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde kaydı olup öğrencilik haklarından ya-
rarlanamayan öğrenciyi,

r) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
ş) Staj: İş yeri, iş yerinde mesleki uygulama, intörn, alan uygulaması veya klinik uygu-

lamalarını, 
t) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili kurul kararı, Senatonun önerisi ve

Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile imzalanan
protokol çerçevesinde açılan programı,

u) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
ü) Yabancı diller bölümü: Kastamonu Üniversitesi yabancı diller bölümünü,
v) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
y) Yüksekokul: Kastamonu Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Danışmanlık, Kayıt Yenileme, Yatay-Dikey 

Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal

Yeni kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptırabil-

mek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ilgili programa yerleştirilmiş
olmak gerekir. Ancak özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şart-
lar, ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir. 2547 sayılı Kanunun
45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yurt dışından öğrenci kabulüne iliş-
kin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultu-
sunda Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen, elverişli olması halinde
e-Devlet üzerinden veya olağanüstü durumlarda (sağlık sorunları, afet ve benzeri) noter onaylı
vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(3) Yeni kayda hak kazananlar, belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde
kaydını yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. e-Devlet üzerinden ka-
yıt yaptırmayanlar, kayıt belgelerini belirlenen tarihlerde Üniversitenin kayıt bürolarına teslim
etmek zorundadır. 
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(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(5) Kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. 

(6) Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği
programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato ka-
rarlarına göre yapılır.

(7) Kayıtlarını yeni yaptıran öğrencilere öğrenci kimlik kartı düzenlenir.
(8) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi durumunda kişilerin kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bu-
lundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır
ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, AKTS başı katkı payı
MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemeyenler ile mazeretleri, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmeyenler o dönem
için kayıt yenileme yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. AKTS başı katkı
payı ödemesi, azami süresini tamamlamış öğrencileri kapsamaktadır. 

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Birimlerde her öğrenci için öğrenim süresi boyunca eğitim-öğretim-

lerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda
yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak
gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir öğretim elemanı,
ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile her akademik yılın başında, ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından danışman olarak görevlen-
dirilir. İlgili bölüm başkanlığı, kurul gerekli gördüğü hallerde danışman değişikliği yapabilir.
Akademik takvimde belirlenen ders kayıt süresi içerisinde izinli olan danışmanın yerine bölüm
başkanı ikinci danışman atar.

(2) Danışmanın görevleri şunlardır: 
a) Ders kaydı sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belir-

lenmesini, ders plan değişikliği nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yön-
lendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.

b) Öğrenciyi öğrenimi boyunca izleyerek üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim,
kariyer ve benzeri konularda öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından bir yö-
nerge ile belirlenir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde

Senato ve Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ders kaydı işlemlerini yapar ve
danışman onayı ile birlikte kaydını yeniler.

(2) Senatonun belirlediği mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyen öğrenciler; aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm/program başkanlığına kayıt yenileme başvu-
rusu yapabilir. Mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenlerin kayıt yenileme işlemleri
gerçekleştirilir. Ders kayıt işlemi öğrencinin sorumluluğundadır.
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(3) Mazeretli ders kaydı süresi de dâhil, belirlenen sürelerde ders kaydı işlemini ta-
mamlamayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.
(6) Öğrenci, alt dönemlerden hiç almadığı, devam şartı sağlamadığı veya devam şartını

sağlayıp başarısız olduğu ders veya dersleri öncelikle almak zorundadır. Bu dersler, farklı dö-
nemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersler
alınır. Koşullu olan dersler ilgili kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Koşullu
derslerden başarısızlık halinde buna bağlı dersler alınamaz.

(7) AGNO yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve üzeri not ile başardıkları dersleri
tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

(8) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 2.00’ın al-
tında ise 30 AKTS alabilir.

(9) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 2.00-2.99
arasında ise 36 AKTS  alabilir.

(10) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 3.00 ve
üzerinde ise 40 AKTS alabilir. 

(11) Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise ilgili
yönetim kurulunun kararıyla AGNO 2.00 ve üzerinde olanlar, 40 AKTS ve 1 derse ( AKTS li-
mitine bakılmaksızın ) kayıt yaptırabilir.

(12) İlk yarıyıl sonundan veya yıllık program olan bölümlerde birinci yılın sonundan
itibaren bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile AGNO 3.00 ve
üzeri olan öğrenciler, bulundukları dönemin bir üst sınıfından ders alabilirler. Bu öğrenciler
bir dönemde 40 AKTS alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı not-
ları, AGNO’ya katılır. 

(13) Dersin AKTS hesaplaması, Kastamonu Üniversitesi AKTS Hesaplama Kılavuzuna
uygun olarak yapılır.

(14) Çift ana dal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin alacakları AKTS kredi
miktarları, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(15) İşletmelerde veya kurumlarda uygulamalı eğitim yürüten programlarda, öğrenci-
lerin uygulama yapmak üzere işletme veya kurumlara gönderilmesi ile ilgili hususlar Senato
tarafından belirlenir. 

(16) Ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler, ders programlarında
çakışan derslere kayıt olamaz. Ancak devam şartı sağlanmış önceki dönem dersleri için bu fık-
radaki ders çakışmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Akademik takvimde belirlenen mazeretli
ders kayıt tarihlerinde, öğrencinin başvurusu üzerine bölüm başkanlığının uygun görüşü ve
eğitim biriminin yönetim kurulu kararıyla çakışan ders, farklı programlardan alınabilir. 

(17) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almak istediği ders açılmadığı takdirde farklı
programdan ders alma talepleri ilgili bölüm kurulu kararına istinaden yönetim kurulunca de-
ğerlendirilir. Bölüm olmayan programlarda bu taleplerin değerlendirmesi doğrudan ilgili Yö-
netim Kurulu tarafından yapılır.

(18) Öğrenciler kendi müfredatında yer alan ancak açılmayan seçmeli dersleri ilgili bi-
rim içerisinde, başka bölümden/programdan ilgili bölüm kurulu kararı ile alabilirler.

(19) Öğrenci kendi müfredatı dışında farklı bir akademik birimden, müfredat harici zo-
runlu ders alabilir. Bu derslerin kriterleri, dersi verecek ilgili bölüm başkanlığı tarafından be-
lirlenir.
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(20) Öğrenci, danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili yılın/yarıyılın ekle-sil dönemi
içinde ders/dersleri bırakabilir veya yeni derse/derslere kayıt olabilir.

(21) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kuru-
muna gidecek olan öğrenciler, yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini yatırır ancak
ders kaydı yaptırmazsa dönüşlerinde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik ile Kastamonu Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre birimin
ilgili kurullarınca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlilik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin
kaydı gerçekleştirilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri

ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. 
(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişlerinde ilgili

mevzuat hükümleri ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
(3) Çift ana dal ve yan dal programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte

ilgili mevzuat hükümleri ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
AKTS kredi ve not transferi
MADDE 10 – (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim

programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üni-
versiteye yeni kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri Kastamonu Üniversitesi Muafiyet
ve İntibak Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması 
MADDE 11 – (1) Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri

ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir. 
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, kayıt ve dönem sonu sınavları hariç her biri en az yetmiş iş

gününe karşılık gelen on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Senato gerekli
gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(3) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar
ilan edilir. Olağanüstü  durumlarda akademik takvimde değişiklik yapılabilir.

(4) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.
Yaz öğretimi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri, 30/7/2010 tarihli ve 27657
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık
Sınıfı Yönetmeliği ile Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KÜ TÖMER) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine göre yürütülür ve uygu-
lanır. 

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri 
MADDE 13 – (1) Azami eğitim–öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır. 
(2) Birimlerin ilgili yönetim kurulunca öğrencilerin izinli sayılan yarıyılları (kayıt don-

durma) program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir. 
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(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim sü-
resinden sayılır. 

(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar
program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Yabancı dil ve Türkçe dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi azami iki yıldır. Öğretim,
sınav ve başarı harf notuna ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirle-
nir.

Öğretim planları
MADDE 14 – (1) Ders bilgi paketi ve AKTS’leri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desinin (a) ve (b) fıkraları gereğince, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre
Senato tarafından belirlenir. Ders plan ve AKTS’deki güncellemeler, Senato tarafından belir-
lenen tarihler arasında yılda bir kez yapılır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, klinik ve alan uygulamaları, tez, bitirme ödevi, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve
benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli veya zorunlu/seçmeli olabilir.

(3) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı
dil destekli programlar uygulanabilir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eği-
tim-öğretim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin açılması, uygulanması,
sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla Senato
kararı ile belirlenir.

(4) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, derslerin teorik,
uygulama ve laboratuvar saatleri, AKTS değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra
uygulamaya girer.

(5) Haftalık ders programları akademik takvime göre ilgili dekanlık/yüksekokul/meslek
yüksekokulu ve bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir. Haftalık ders programları; eğitim-
öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. Ders bilgi paketi
ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından yapılır. Alan dışı ortak seçmeli dersler (OSD)’nin açıl-
ması ve yürütülmesi, Kastamonu Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Ortak
Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi çerçevesinde yapılır.

(6) Staj, iş yeri uygulaması ve intörn uygulaması, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönergesi ve ilgili kurulun belir-
leyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür. Bu birimlerde staj, yerinde mesleki uygulama, intörn
ve klinik uygulamalar; akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini
aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bi-
tirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme, Ders Başarı Notu, 

Not Ortalamaları, Mazeret Sınavı, Sınav Sonuçlarına İtiraz, Sınav 
Evrakının Saklanması, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Derslerin yapılma ilkeleri
MADDE 15 – (1) Her dersi yürütmek için en az bir öğretim elemanı görevlendirilir.

Eğer bir ders birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülecekse o ders için bir koordinatör
atanır. Üniversite ortak derslerine koordinatör atama işlemi Senato, eğitim birimleri ortak ders-
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lerine atama işlemi ilgili kurullar, bölüm derslerine atama işlemi ise bölüm kurulları tarafından
yapılır. Ders koordinatörü, ders tanım ve uygulama bilgilerini dersi verecek bütün öğretim ele-
manlarının görüşünü alarak belirler. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ve kullanılacak yön-
temler 16 ncı ve 17 nci maddelerde yer alan hükümlere göre belirlenir.

(2) Öğrencinin ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı dersten veya
uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için; teorik derslerin en az
%70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve
Türkçe hazırlık programlarında en az %80 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları,
ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, derslerin son hafta-
sının son günü ilan edilir ve bu öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Uzaktan eğitim
programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri, ilgili öğretim ele-
manı tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara göre
belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir. Devam zorunluluğuna ilişkin Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller ve hazırlık eğitimi veren birimlerin yönergesinde özel dü-
zenlemeler getirilebilir. 

(3) Devam şartını yerine getiren ancak başarılı olamayan öğrenciler teorik dersleri tekrar
ederken devam şartı aranmaz. Uygulamalı ile teorik ve uygulama olan derslerden başarısızlık
halinde hem teorik hem de uygulama için devam şartı aranır. Sağlık raporu alınması devam
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Engelli öğrenciler için devam zorunluluğu sağlık raporuna
bağlı olarak ilgili yönetim kurulunun kararı ile kaldırılabilir. 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 1/5’ini geçemez. 

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bazıları, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Sınavlar ve başarı değerlendirme
MADDE 16 – (1) Tüm dersler için kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemlerinde

sınavlar; kısa sınav, dönem içi sınav (ara sınav), dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı, bütünleme
sınavı, uygulama sınavı, muafiyet sınavı, düzey belirleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı
ve ek sınav olarak belirlenir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uy-
gulamalı olarak yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyıl/yıl başladıktan sonra iki hafta içeri-
sinde bölüm kurul kararı alınıp dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrencilere ilan
edilir. 

(2) Dönem içi sınav programları, sınavdan en az bir hafta önce ilgili birim tarafından
ilan edilir.

(3) Dönem içi ölçme sonuçları; öğretim elemanları tarafından ölçmenin yapıldığı ta-
rihten itibaren en fazla iki hafta içinde öğrencilere ilan edilir.

(4) Dönem sonu sınav programları, ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve akademik
takvimde belirlenen sınav dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar prog-
ramda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Sınav düzeni, sınav görevleri hususunda uyulacak
kurallar ile sınav görevlilerinin yetki ve sorumlulukları ilgili kurul tarafından belirlenir. 

(5) Dönem sonu başarı değerlendirmeleri ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(6) Dönem sonu başarı notları; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta

içerisinde dersin öğretim elemanı veya koordinatörü tarafından ilan edilir.
(7) Bütünleme sınavı; dönem sonu sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve dönem sonu

sınavı sonucuna göre başarılı olunamayan dersler ve dönem sonu sınav notunu yükseltmek is-
teyen öğrenciler için yapılan sınavdır. (DC) ve üzeri notunu yükseltmek için bütünleme sınavına
girmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavları haftası başlamadan önce sınava gireceğini be-
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lirten dilekçeleri ile ilgili birime müracaat ederek bütünleme sınavına girebilir. Dönem sonu
notunu yükseltmek için dilekçe veren öğrenci sınava girmek zorundadır ve bu sınavda aldıkları
not geçerlidir. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez. Bütünleme sınavı yapılan
dersin, başarı notunun hesaplanmasında, öğrencinin dönem içi sınav ve çalışmalarına ait notları
aynı şekilde dikkate alınır. Bütünleme sınavları da dönem sonu sınavı gibi değerlendirilir.

(8) Yıllık eğitim veren birimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi) bu maddede
belirtilen hususlarda yönergelerinde özel hükümler getirebilir. Hüküm bulunmayan hallerde
bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(9) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-
nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(10) Sınavlarda kopya çektiği, kopya çekme girişiminde bulunduğu, kopya çektiğinin
sonradan anlaşıldığı ya da kopya çekilmesine yardımcı olduğu anlaşılan öğrenciye 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders başarı notu
MADDE 17 (1) Öğrencilerin aldıkları derslerde gösterdikleri başarı notları harf ile

gösterilir. 
(2) Ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav puanlarının birlikte değerlendiril-

mesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. 
(3) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık sınıfları hariç, dönem içi ve dönem sonu sınavlarının

oransal ağırlıkları dönem başlamadan ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir
ve yeni öneri talebi gelinceye kadar yürürlükte kalır.

(4) Değerlendirmeler, mutlak veya bağıl değerlendirme ölçütlerine göre yapılır ve eği-
tim-öğretim dönemi başlamadan Senato tarafından belirlenir. Yıllık eğitim veren birimler (Tıp
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi) ve hazırlık sınıflarında ölçme değerlendirme işlemleri, ilgili
birimlerin Yönergelerinde düzenlenir.

a) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Başarı Notu Harfli Başarı Notu Katsayı
90,00-100,00 AA 4.00
85,00-89,00 BA 3.50
75,00-84,00 BB 3.00
65,00-74,00 CB 2.50
60,00-64,00 CC 2.00
55,00-59,00 DC 1.50
50,00-54,00 DD 1.00
40,00-49,00 FD 0.50
0-39,00 FF 0.00
Başarılı B 0.00
Başarısız K 0.00
Devamsız D 0.00
Sınava Girmedi GR 0.00
Eksik E 0.00
b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başar-

mış sayılır.
2) DD, FD, FF notları öğrencinin dersten başarısız olduğunu belirtir.
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3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin
koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere D notu verilir. D notu, not ortalamaları
hesabında FF notu işlemi görür.

4) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın
GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

5) E notu, staj, yerinde mesleki uygulama, iş yeri eğitimi, intörn ve klinik uygulamalar
gibi uygulamalı derslerde, eğitim ve öğretim faaliyetinin belirlenen akademik takvime göre ta-
mamlanamaması hallerinde dersin koordinatörünün kararı ile tamamlanması için verilen ek
süreyi ifade eder. Ek süre, E notu girildiği tarihten itibaren ilgili kurul tarafından belirlenecek
süreyi geçemez. 

6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
Not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda ANO ve AGNO ile

belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan
harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi de-
ğerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa
ANO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa AGNO elde edilir.

(2) AGNO ve ANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim
iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı,
5-9 ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) AGNO ve ANO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son
harf notu ve AKTS’si; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son
alınan dersin harf notu ve AKTS’si esas alınır. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katıl-
maz.

Mazeret sınavı 
MADDE 19 – (1) Mazeret sınavı; ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli

bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece
ara sınavlar için verilir. 

(2) Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için sağlıkla ilgili mazeretlerinde, Üni-
versiteye veya diğer üniversitelere bağlı sağlık kurumlarından ya da diğer resmi veya özel sağ-
lık kurumlarından alınan sağlık raporlarının rapor süresinin bitiminden itibaren en geç yedi
gün içinde Üniversitenin ilgili birimine verilmesi ve bu raporun ilgili yönetim kurullarınca
onaylanması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz.

(3) Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılama-
dıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato
tarafından düzenlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, akademik

takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son günün-
den itibaren beş gün içinde dilekçe vererek ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar. İtiraz üzerine,
maddi hata olduğu iddia edilen sınav kağıdı, dersin öğretim elemanı tarafından konunun ken-
disine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir. Sonuç yazılı ve
gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. İlgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Üç
iş günü içerisinde ikinci defa itiraz edilmesi halinde dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı
ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en çok üç
kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden inceletir. En geç üç iş günü içerisinde ince-
leme tamamlanarak sonuç, iki iş günü içerisinde ilan edilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.
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Sınav evrakının saklanması
MADDE 21 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en

geç on gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları
ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 22 – (1) Tüm dersleri almış ve başarılı olmuş, herhangi bir disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla AGNO ortalaması en az 3.00 en çok 3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi,
en az 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tek Ders Sınavı, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı
MADDE 23 – (1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek ba-

şarı ile geçen ancak tek bir dersten DD, FD, FF veya GR notu alarak başarısız olan öğrenciler
için başarısız olduğu tek dersten tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken AGNO ≥ 2.00 ko-
şulunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten; akademik takvimde belirlenen tarih-
lerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Yaz stajı ve benzeri mezuniyet koşulu olan akademik birimlerde, stajını yapmamış
öğrenciler tek ders sınavına girebilir. 

(4) Terk ders sınavı için (B) ve (K) notu verilecek derslerde, dersi alıp, kalmış olma
şartı aranmaz.

(5) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi AGNO ≥ 2.00
koşulunu sağlayamayacak öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(6) Bitirme çalışması, tasarım, staj, yerinde mesleki uygulama, iş yeri eğitimi/uygula-
ması, intörn uygulaması, öğretmenlik uygulaması veya yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama
gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(7) Tek ders sınavına başvurular kayıtlı olunan birimlere yapılır.
(8) Tek ders notu, öğrencinin ilgili dersi en son aldığı AKTS değeri üzerinden sisteme

işlenir.
Mezuniyet
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için;
a) Öğretim planında yer alan tüm dersleri almak ve başarmakla,
b) AGNO ≥ 2.00 koşulunu sağlamakla,
c) Altı yıllık lisans düzeyinde 360 AKTS, beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, dört

yıllık lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlamak-
la,

yükümlüdür. 
(2) Bu madde hükmünde yer alan mezuniyet şartlarını sağlamış öğrenciler, taleplerine

bakılmaksızın mezun edilir.
(3) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine

ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar di-
lekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(4) Öğrenciye mezuniyetinde diploma, mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki
verilir.

(5) Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler, ön görülen öğrenim sürelerinden
daha kısa sürede mezun olabilirler.
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(6) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerin mezuniyet dönemi
ilgili eğitim-öğretim yılının yaz dönemi kabul edilir.

Diploma
MADDE 25 – (1) Kastamonu Üniversitesi fakültelerinde ve yüksekokullarında bu Yö-

netmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksekokul ve bölüm/program
adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Kastamonu Üniversitesi meslek yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenim-
lerini başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve bölüm/program adı belirtilmek sure-
tiyle ön lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Kastamonu Üniversitesi Diploma Yönergesi Esas-
larına göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenci Disiplin İşlemleri, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Sildirme, İlişik 

Kesme ve Ayrılma, Üniversiteden Ayrılma, Tebligat ve Adres Bildirme

Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uy-
gulanır.

Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Se-

nato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin
hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onay-
lanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler, mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğreni-
mine devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda üniversiteye
dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili akademik birime başvurmaları gerekir. 

(2) Kayıt dondurma talepleri ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir. İşlem sü-
reçleri ve kayıt dondurma süre sınırları Senato kararı ile belirlenir.

(3) Kayıt dondurulan dönem eğitim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme, sildirme, ilişik kesme ve ayrılma
MADDE 28 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin; 
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Sağlık sorunları nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığının iki yılı aştığının

ve durumunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edeme-
yeceğine ilişkin ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
ç) Azami öğrenim süresini doldurması ve ek sınavlar sonucunda başarısız olması,
d) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteden ayrılmış olması,
durumlarında ilişiği kesilir ve kayıt silme işlemleri ilgili mevzuat hükümlerince yapılır. 
(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri birimine yazılı

olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu bölümündeki öğ-
renim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diploma verilir. Kendi isteği ile Üni-
versiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişi-
ğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir. 

(3) Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anla-
şılan öğrencinin Üniversiteden kaydı ilgili yönetim kurulu kararı alınmadan silinir.
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(4) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve
öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyılla ilgili yatırdığı katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 29 – (1) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi,

tebligat adresidir. Her türlü tebligat, bu adrese posta aracılığı ile iadeli ve taahhütlü olarak ya-
pılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen öğrenciler, bunu kayıtlı olduğu akademik birime altı hafta içinde ya-
zılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan veya yanlış ya da eksik adres bildiren
öğrenciler, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, kendilerine
tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri iz-
lemekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelerde
değişim hareketine katılabilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm kurulları ve yönetim kurulları tarafından
yapılır. 

(3) Değişim programı kapsamındaki öğrenci değişim programlarına ilişkin usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir. 

(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere sertifika, diploma veya unvan ve-
rilmez, aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci not durum belgesi verilir.

Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları
MADDE 31 – (1) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları, ilgili kurulun ka-

rarı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılır.

(2) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programlarına ilişkin hususlar, 6/10/2016 tarihli
ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yüksek-
öğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri kap-
samında yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 20/11/2011 tarihli ve 28118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kas-

tamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygu-
lanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe gi-

rer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde

kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlen-
dirilen öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl ve benzeri
tarihleri kapsayan Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim program-
larında görev alan öğretim üyesi ve/veya doktora unvanı almış öğretim üyelerinden oluşan,
anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlık ettiği kurulu,

g) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen
en son süreyi,

ğ) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programı ile başvurduğu
lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağ-
lamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

h) Enstitü: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile

Enstitüde öğretim programları bulunan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-
cılarıyla Enstitü Müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç
yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
k) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,
m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-

rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
n) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini; bir yarıyıl devam eden

bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya la-
boratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen krediyi ve/veya buna karşılık gelen AKTS
kredisini,
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o) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik prog-
ramlarını,

ö) Müdür: Enstitü Müdürünü,
p) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: Maltepe Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını,
r) ÖBS: Öğrenci/Üniversite bilgi sistemini, 
s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ş) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve

kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak koşuluyla farklı bir yükseköğretim kurumun-
daki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi,

t) Program koordinatörü: Lisansüstü programlarının yürütülmesine yardımcı olan öğ-
retim elemanını, 

u) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,
ü) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
v) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
y) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
z) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci-

lerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğre-
tim üyesini,

aa) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,
bb) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
cc) Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
çç) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
dd) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,
ee) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az

on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için
Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

ff) Yaz öğretimi: Yaz aylarında önlisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim-öğretim
faaliyetlerini, 

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar 

Akademik takvim
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim, Enstitü Ku-

rulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.
Lisansüstü program ve yeni ders açma 
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara ilişkin aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Enstitüde lisansüstü program, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma

ölçütlerine uygun olmak koşuluyla Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, anabi-
lim/anasanat dalı kurulu kararı, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ile Senatonun kabulü ve
YÖK’ün onayıyla açılır.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora/sanatta
yeterlik programı düzeylerinde yapılır. 

c) YÖK onayıyla Üniversitede; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Bu programların açılması ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.
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ç) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulun-
duğu il dışında sürdürülemez.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile iş birliği tesis edilerek ortak
lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Dersler/ders kredileri, YÖK tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının yer aldığı
diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen
derslerin kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından kabul
edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

a) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren ilgili formla anabilim/anasanat dalı başkan-
lığına müracaat eder. Ders önerisi formu, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla birlikte
Enstitüye iletilir. Enstitü Kurulunda görüşülen ders önerisi, Enstitü Kurulunun önerisi ve Se-
natonun onayıyla açılır.

b) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ve bunlardan sorumlu öğretim üyeleri, anabi-
lim/anasanat dalı kurullarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Anabilim/anasanat dalı başkanları ve görevleri
MADDE 6 – (1) Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine göre fakültelerin bölüm başkanları aynı zamanda Enstitü
anabilim/anasanat dalının da başkanıdırlar. 

(2) Enstitüye bağlı disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulabilir. Kurulacak yeni
anabilim/anasanat dalı başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süreyle atanır. Bu atama kararı
Rektörlüğe bildirilir.

(3) Anabilim/anasanat başkanları, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü
Müdürüne karşı sorumludur.

Kontenjan ve başvuru koşulları 
MADDE 7 – (1) Lisansüstü program kontenjanları (yatay geçiş ve uluslararası öğrenci

adayı kontenjanları dâhil olmak üzere), Üniversite tarafından belirlenen lisansüstü programlarda
görev alabilecek öğretim üyesi sayısı, mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve tez
danışmanlık yükleri dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir. Kontenjan kısıtları, YÖK’ün onayladığı özel
protokoller ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen programlar için %50 oranında
artırılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için ara-
nacak koşullar, (mezuniyet alanı, not ortalaması, yabancı dil puan koşulu, yazılı olarak yapı-
lacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri) ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilmesi halinde
Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir. 

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans dip-

lomasına sahip olması gerekir. 
(2) Tezli yüksek lisans programlarında, adayların başvurduğu puan türünde ALES veya

ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden
YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen pua-
na sahip olunması koşulu aranır. Ancak;

a) Enstitü anabilim/anasanat dallarının, konservatuvar programlarıyla güzel sanatlar fa-
kültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde,
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b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES koşulu aranmaz.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı veya eşdeğeri

aranmayabilir. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar (not
ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri),
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

(4) Bir adayın doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için;
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,
b) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden

en az 3,00 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen not ortalamasına,
c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE

veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan
az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana, (Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES koşulu aranmaz.)

ç) Adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sı-
navlarıyla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından YÖK tarafından be-
lirlenen asgari puandan az olmamak üzere veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanlardan az
olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES veya ALES’e
eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tara-
fından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurmak isteyen tıp fakültesi mezunu
olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine) ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sı-
navlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen puana,

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az bu puan muadili olmak üzere, gerektiğinde Senato ta-
rafından belirlenen puana,

sahip olması gerekir.
(5) Enstitü anabilim/anasanat dallarının, konservatuvar programlarıyla güzel sanatlar

fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden doktora programlarına öğrenci
kabulünde kural olarak ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir.
ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Sanatta yeterlik programında güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunla-
rıyla diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans veya
lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu puan türünde ALES veya ALES’e eşdeğer
kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından be-
lirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olunması
koşulu aranır. 
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurularının değerlen-

dirilebilmesi için anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenen tüm koşulları sağlaması ve belgelendirmesi gerekir. Başvuru için
gerekli belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde YÖK
tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere yalnız ALES puanı veya eşdeğeri ka-
bul edilen sınav puanları kabul edilebileceği gibi lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilen uygulama esaslarına göre
yürütülür. 

(3) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesinde lisans not ortalaması, varsa yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucuyla ağırlıkları anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulu-
nun önerisi üzerine Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür. 

(4) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına yapılan başvuruların değerlendirilme-
sinde temel tıp puanı veya ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanlarının YÖK ta-
rafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-
nabileceği; bunun yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel de-
ğerlendirme ve/veya mülakat sonucu da anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Ku-
rulunun önerisi üzerine Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür. 

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES koşulu aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ve ilgili
programın koşullarında ilan edilen puan dikkate alınır.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’ta
temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yalnız temel tıp
puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Lisansüstü aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesi dörtlük sistemdeki notların
yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından başvuru koşullarını sağlayan tüm
adayların Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre değerlendirilmeleri yapılarak puan-
larına göre kontenjan dâhilinde başarı sıralaması yapılır. 

Kesin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri
MADDE 10 – (1) Kesin kayıt işlemleri ve kayıt yenileme işlemleri Enstitü tarafından

ağ sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilen süre içinde ve ilan edilen uygulama
esaslarına uygun olarak yapılır.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik
programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde
istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen veya noter vekâleti ile yaptırmak zorun-
dadır. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve
herhangi bir hak iddia edemezler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan
edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumlu-
luğu adaylara aittir.
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(3) Kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, kayıt belgelerinde eksiklik, tahribat veya
tahrifat bulunması durumunda kayıtları iptal edilir. 

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

(5) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini ta-
mamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Öğrencinin, geçerli nedenlere dayalı bir mazereti
yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. 

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır. 
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(3) Lisansüstü derslerini ve bilimsel hazırlık programını aynı anda alan öğrencilerin li-
sansüstü programlarında belirtilen azami süreleri başlamış sayılır.

(4) Bilimsel hazırlık programına kayıt olacak öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine
getirmiş olması gerekir. 

(5) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatonun belirlediği uy-
gulama esaslarına göre yürütülür.

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

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 12 – (1) Yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans programları haricindeki

programlara başvurularda yabancı dil puanının aranıp aranmayacağı anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kabulü ve Senatonun belirlediği uygulama esaslarına
göre Enstitü ağ sayfasında ilan edilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili, başvuru yaptığı programın dilinde bir
programdan mezun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçen yüksek lisans prog-
ramlarına kayıt yaptıracak adaylar hariç, yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans program-
larına başvuru yapan adaylardan, başvurduğu programın dilinde Üniversite tarafından düzen-
lenen ya da kabul edilen yabancı dil sınavlarından, programın ön koşulu olarak belirlenen dü-
zeyde yabancı dil puanı almış olmaları beklenir. 

(3) Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında
en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil
puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir yüksek
lisans programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına
katılabilirler. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dâhil edilmez. 
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(4) Lisansüstü derslerini ve yabancı dil hazırlık programını aynı anda alan öğrencilerin
lisansüstü programlarında belirtilen azami süreleri başlamış sayılır.

Uluslararası öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kabul işlemleri, Senato tara-

fından kabul edilen yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim

kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi transfer işlemleri kayıtlı olduğu ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu ko-
nudaki diğer hükümler Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış
olan öğrenci belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir.

(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde
gerekli belgelerle başvurması gerekir. 

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve kabulü ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla gerçekleştirilir. 

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, Se-
nato tarafından kabul edilen uygulama usul ve esaslarına uygun olarak ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders yüküne sayılabilir.

(5) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için
kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan
programın azami süresiyle sınırlıdır.

(6) Yatay geçiş yapan öğrencilerin mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. 
(7) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara

göre düzenlenir.
Lisansüstü programlararası geçiş 
MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek li-

sans programına ya da tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
yapmak isteyen öğrenciler geçiş yapılmak istenen programın asgari koşullarını yerine getirmek
kaydıyla ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Enstitüye dilekçeyle başvuru yapabilir. 

(2) Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği
süre, geçiş yapmak istediği programın azami süresinden düşülür ve geçiş yapmak istediği prog-
ramı tamamlamak için yeterli azami süresinin olup olmadığı tespit edilerek öğrencinin başvu-
rusu değerlendirilir. 

(3) Programlar arasında geçiş azami süreyi aşmamak koşuluyla bir kez yapılabilir. Geçiş
yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Program-
lararası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlem-
leri Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-
rencilere talepte bulunmaları halinde, bir yarıyıl ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı
verilir. 
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(5) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenciler toplam 60
AKTS kredili derslerini başarıyla tamamlamış ise tezli veya tezsiz yüksek lisans programına
geçebilirler. 

(6) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora/sa-
natta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. 

Kredi aktarma ve muafiyet
MADDE 17 – (1) Kredi aktarma ve muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği uygulama

esaslarına uygun olarak yapılır. 
(2) Yatay geçiş, intibak veya benzeri durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer

üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı
olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

HARF BAŞARI NOTU PUAN ARALIĞI
AA 90-100
BA 85-89
BB 80-84
CB 75-79
CC 70-74
DC 60-69
DD 50-59
F 0-49

Öğretim programı, dersler ve ders kredileri
MADDE 18 – (1) Anabilim/anasanat dalındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki

grupta toplanır. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için seminer, dok-
tora/sanatta yeterlik sınavı, tez çalışması ve tezsizde ise proje hariç zorunlu ve seçmeli ders
sayısı anabilim/anasanat dalının kurul kararıyla belirlenerek Enstitü Kurulu kararı ve Senato
onayıyla kesinleşir. 

(2) Bilimsel araştırma yöntemi ile yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü
eğitim sırasında alınması zorunludur. 

(3) Lisansüstü eğitim programlarının toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için
en az 90 AKTS, tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS, yüksek lisans sonrası dok-
tora/sanatta yeterlik programları için en az 240 AKTS ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik
programları için en az 300 AKTS’dir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında, tez çalışmasının AKTS kredi değeri 60, dokto-
ra/sanatta yeterlik programlarında ise 120’dir. Tezsiz lisansüstü programlarda, mezuniyet pro-
jesi dersinin AKTS kredi değeri 30’dur.

(5) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

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

Ders alma işlemleri, ekle-bırak, dersten çekilme ve not yükseltme
MADDE 19 – (1) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğ-

rencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenciyle birlikte öğrencinin akademik danış-
manı karar verir. Akademik danışmanlık görevi tez/proje danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanı veya akademik danışman tarafından yapılır.
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(2) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına devam eden öğrencinin,
bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en çok 30’dur. Akademik danışmanın önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayıyla, bu yük ilgili yarıyılda en fazla 7,5 AKTS kredisi kadar artırılabilir.

(3) Yüksek lisans programında bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları
2,50/4,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için dört yarıyıl içinde ders almaya de-
vam ederler. 

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında bütün kredili derslerden geçer not aldıkları
halde GANO’ları 3,00/4,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için tezli yüksek
lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı
yarıyıl içinde ders almaya devam ederler. 

(5) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız veya GANO’yu dü-
şüren seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir. Dersin tekrarlandığı ya-
rıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

(6) Tezli yüksek lisans programlarında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, tezsiz yük-
sek lisans programlarında ise en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla öğ-
retim planında yer alan krediye uygun olarak lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. 

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(8) Doktora/sanatta yeterlik programlarında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kre-
disine sayılmaz.

(9) Öğrenciler sekizinci haftanın sonuna kadar yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları bazı
derslerden çekilebilir. Öğrenciler, tüm öğrenimleri süresince en fazla iki dersten çekilebilirler. 

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

(11) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, öğrencinin
devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Derslere devam durumu
MADDE 20 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, kuramsal

derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim üyesi,
öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

(2) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız
sayılır.

(3) Devam koşulu yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden de-
vam koşulu aranmaz.

(4) Enstitü Müdürlüğünce alınan kararlar gereği izinli sayılan ve/veya Rektörlüğün ona-
yıyla Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan
öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınavlar ve başarı notları
MADDE 21 – (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi

en az bir ara değerlendirme yapılır. Yarıyıl içinde yapılacak ara değerlendirmelerin tarihleri
ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında düzenlenecek ders izlencesinde belirtilir. 

(2) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı
tarafından bilgilendirilir. 
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(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri bir yarıyıl
sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiş-
tir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde, yapılacak yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün
ve saatleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenir ve Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir. 

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi
üzerine Enstitü Müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşuluyla de-
ğiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan
önce Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir. 

(4) Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır. 

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
hafta sonunda da yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim üyeleri ve sınav gözetmen-
leri sorumludur.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen
uygulama esasları doğrultusunda yapılır. 

(8) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde belir-
tilen değerlendirme yöntemi ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı ölçütleriyle değerlendirilir.
Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları
göz önünde bulundurulur.

(9) Ara sınavlar ve/veya yarıyıl içi çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı veya değerlendirmesi
100 tam puan üzerinden yapılır. Seminer, tez çalışması, proje ve yeterlik sınavı kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi
için yüksek lisansta başarı harf notu en az CB; doktora/sanatta yeterlik ve lisans sonrası dok-
tora/sanatta yeterlik programlarında başarı harf notu en az BB olması gerekir. F harici, belirtilen
harf notlarının altında olan notlar GANO koşuluna (tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında
en az 2,50/4,00, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az 3,00/4,00 olması gerekir)
bağlı olarak değerlendirilir. Zorunlu derslerde F notu öğrenci tarafından tekrar alınır.

(10) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla

kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
HARF BAŞARI NOTU KAT SAYI DEĞERİ

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
F 0
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b) (a) bendindeki not durum belgesinde yer alan diğer harfler ve değerlendirmeleri aşa-
ğıdaki gibidir:
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(11) Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili hususlar aşa-
ğıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulu-
nur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.

b) YANO; o yarıyıl kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan
başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan
tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur. 

c) GANO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerdeki son notları esas alınarak her birinin
kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alı-
nan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

ç) Bölünme sonucunda virgülden sonra beş hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü
rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır. Elde edilen YANO ve GANO,
virgülden sonra iki haneli olmak üzere gösterilir. 

(12) Gerek YANO, gerek GANO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (F)’ye kadar verilen
notlar esas alınır. (DZ) notları (F) notu işlemi görür.

(13) Mezuniyet için GANO’nun öğretim programında yer alan kredili tüm derslerden;
yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en
az 3,00/4,00 olması gerekir. 

Notların ilanı, sınav sonucuna itiraz ve düzeltme 
MADDE 22 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç beş iş günü içinde
ÖBS’ye girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından onayladığında
ÖBS’de ilan edilir.

(2) Öğrenci kabulü, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve diğer değerlendirme sonuçlarına,
yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. 

(3) Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ÖBS’de veya Enstitü ağ sayfasında ilan
edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

(4) Sınav sonucuna itirazlar Enstitü tarafından dersin sorumlu öğretim üyesine iletilir.
Yapılacak değerlendirmede maddi hata tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili
öğretim üyesi tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara
bağlanır. Alınan karar ÖBS’ye işlenir. 

(5) Notların jüri veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği
durumlarda, oluşturulacak komisyonun bir üyesi dersin/jürinin yürütücüleri arasından, diğer
ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir. Komisyon, en çok beş iş günü
içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu Enstitü Müdürlüğüne sunar. Komisyon raporu ilk Ens-
titü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Alınan karar ÖBS’ye işlenir.

a) İlan edilen notlara ilişkin herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark
edilmesi halinde dersin öğretim üyesi tarafından sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu
dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir di-
lekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Düzeltme işlemi Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Alınan karar ÖBS’ye işlenir.

b) Harf olarak belirlenen başarı notları ilan edildikten sonra, sınav sonucuna itiraz üze-
rine notlarda yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına
yansıtılmaz.

Sınav belgelerinin teslimi ve saklama süresi
MADDE 23 – (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlarla

ilgili belgelerin saklanmasıyla sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda YÖK tara-
fından belirlenen ilkeler uygulanır. 
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(2) Yapılan sınavlara ait tutanaklar, sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav kâğıtları,
derse devam ve sınav yoklama kâğıtları, onaylı sınav not listesi, optik okuyucular, ödev ve uy-
gulamalara ait belgeler gibi ders başarılarını ölçen tüm belgeler yarıyıl sonu sınavları sona er-
dikten sonraki on iş günü içinde ilgili sorumlu öğretim üyesi tarafından kapalı zarfta Üniversite
arşivine teslim edilir.

(3) Uygulaması olan ders/staj, ödev, proje, sergi, sunum ve benzeri etkinlikler bulunan
programlarda; varsa sınav evrakları, yazılı sınav yapılmıyorsa yapılan değerlendirmelere ilişkin
değerlendirme formları ve diğer sınav uygulamasına yönelik belgeler, öğrenciden teslim alınan
her türlü dijital belge veya içerik dosyaları (metin belgesi, resim, ses, video, ve benzeri dijital
dosyalar) ve dijital depolama ortamlarında (CD, DVD, USB bellek, ve benzeri) dersin sorum-
lusu olan öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonunda ikinci fıkrada geçen süre içinde ders/sınav
evrakları zarfı içinde Üniversite arşivine teslim edilir.

(4) Saklanması, taşınması, korunması zor ya da mümkün olmayan maket, model, el işi
çalışmaları gibi değerlendirmede kullanılan her türlü öğrenci ürünü, dijital biçime çevrilerek
uygun biçimde saklanır ve yarıyıl sonunda ikinci fıkrada geçen süre içinde Üniversite arşivine
teslim edilir.

(5) Ders/sınav belgeleri Üniversite arşivinde iki yıl süreyle saklanır.
(6) Teslim edilen ders/sınav belgeleri zarflarının açılmasına ihtiyaç olması halinde (sı-

nav sonucuna itiraz ve benzeri) Enstitü Müdürlüğü tarafından ilgili ders/sınav belgeleri teslim
tutanağıyla Üniversite arşivinden alınabilir. İşlem bitiminde tekrar teslim tutanağıyla teslim
edilir.

Kayıt dondurma, mazeretli-izinli sayılma ve ek süre
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıtları, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, belgelemek

koşuluyla haklı ve geçerli mazeretlerine dayalı olarak; sağlık, ailevi, askerlik, akademik, eğitim,
beklenmedik zorunlu hallerde ve benzeri nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en
fazla iki yarıyıl dondurulabilir. Askerlik nedeniyle kayıt donduranların süresi askerlik süresince
geçerlidir. Ancak zorunlu hallerde ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu süreler en fazla
iki yarıyıl daha uzatılabilir. 

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren en geç üç
hafta içinde dilekçeyle Enstitüye başvurur. Zorunlu nedenler dışında bu süreler bittikten sonra
yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurulan süreler öğrencinin azami süresine dâhil edilmez.
(4) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenime başlamak

istediklerine dair dilekçeleriyle birlikte Enstitüye başvurarak ve ilgili yarıyıl kayıtlarını yaptı-
rarak öğrenimlerine devam ederler. 

(5) Öğrencinin, mazeretli veya izinli sayılabilmesi için haklı ve geçerli nedenlere uygun
olan mazeretin bitim tarihini takip eden yedi iş günü içinde kanıtlayıcı belgelerini bir dilekçe
ekinde Enstitüye sunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin ne kadar süreyle
mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede yazılı beyan edilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya
izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim üyelerine Enstitü tarafından yazılı olarak bil-
dirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler izinli sayıldıkları süre içindeki derslerden ve sınavlardan
izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha
olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-
maz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları 

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptır-
mak zorundadır. 

Süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu
sağlayamayan; azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(3) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz. Daha
önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise
muaf oldukları dersler dikkate alınarak en az iki yarıyıldan önce mezun olamazlar. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili ölçütler ve
süreçler, Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Enstitü intihal yazılım
programı raporunu ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışman ve
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi diğeriyse bir başka
yükseköğretim kurumunun kadrolu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıdaki nüshasını tez danışma-
nına teslim eder. 

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

Diploma
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatonun belirlediği uygulama

esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans te-
zinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sı-
nav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı hususunda özellikle eylem araş-
tırmasında yetkinlik kazanmasına yardımcı olur. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 

(3) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-
terlik sınavı uygulanabilir. 
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Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak
üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda kredili derslerinden başarısız olan ve 21 inci maddenin on üçün-
cü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(2) Daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan
öğrenciler ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak iki yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının da görüşü alınarak her öğrenci için dönem projesini yürütmek üzere Senato tarafın-
dan belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

Diploma
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan

GANO koşulunu sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Diplomada yer alan mezuniyet
tarihi, öğrencinin mezuniyetinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihtir. 

(3) Danışman onayı alınan dönem projesinin yazılı ve elektronik nüshalarının Enstitü
ve Üniversite Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar 
MADDE 34 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, problemleri

bilimsel olarak tanımlayabilme, çözüm için bilimsel yöntemi izleyerek amaca uygun veri top-
layabilme, onları analiz edip yorumlayarak çözümler üretme ve bunu bilim dünyasının kabul
ettiği kurallar çerçevesinde raporlaştırıp sunabilme becerileri kazandırır. 

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

Süre 
MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıl-
dan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci mad-
denin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle ili-
şiği kesilir.

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

(4) Doktora programını erken bitirme süresi altı yarıyıldan az olamaz. Ancak daha önce
bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise muaf
oldukları dersler dikkate alınarak en az dört yarıyıldan önce mezun olamazlar. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 36 – (1) Doktora programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programla-
rında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulun-
maması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya
Üniversite dışından doktora derecesine sahip ikinci bir danışman görevlendirilebilir. 

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesiyle ilgili süreçler, Se-
natonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamam-

layan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürü-
tebilecek bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir
yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla ta-
mamlaması ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlamış ol-
ması gerekir. 

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-
Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya
Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. 

(5) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(6) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi,
diğeriyse bir başka yükseköğretim kurumunun kadrolu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek
üye belirlenir.
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(7) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(8) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların he-
saplanması ilgili mevzuat dikkate alınarak Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak yapı-
lır.

(9) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tu-
tanakla bildirilir.

(10) Doktora yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Öğrenci Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla al-
dığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi ile alınan derslerin başarı notu GANO’ya dâhil
edilmez.

(11) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği
kesilir. 

(12) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında (yazılı ve/veya sözlü) sınava
Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmadan girmeyen öğrenciler bu hak-
kını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer
alır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilir. 

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusuyla
uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin
farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda
ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. 

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu-
nun kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme süreci
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneriyle ilgili yazılı ra-
porunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleriyle birlikte tez
önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirir.
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(3) Tez önerisini geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde
savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni
bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-
bilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez öne-
risi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite kararı,
izleyen üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunmadan danış-
man tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen günde sınava gir-
meyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile uygun görüldüğü takdirde en geç altı ay içinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına
girer.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması 
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur. 

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. 

(3) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin, doktora yaptığı alanda tez da-
nışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir akademik yayın koşulunu yerine
getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması gerekir. Söz konusu akademik yayının ni-
teliği Senato kararıyla belirlenir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğren-
cinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar,
basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur. Öğrenci söz konusu aka-
demik yayın koşullarını yerine getirdiğini belgeleyip tez danışmanının onayını da alarak ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye başvurur.

(4) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir olduğuna
ilişkin yazılı görüşüyle birlikte Enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak Enstitüye sunar. Enstitü intihal yazılım programı raporunu
ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle bir-
likte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez savunması jürisi, jürinin uzmanlık alanları dikkate alınarak, danışman,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ata-
nır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniver-
site dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.
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(6) Tez savunma sürecine ilişkin diğer hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yü-
rütülür.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili ana bilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel değerlendirme raporla-
rıyla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üye/üyelerinin gerekçesi tuta-
nağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Ens-
titüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kay-
dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Ens-
titüyle ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK ta-
rafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir. 

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin
ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(5) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyasını bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, elektronik ortamda YÖK’e gönderir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve tezle bağlantılı
sunum/uygulama performans çalışmaları olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Li-
sans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik 14 kredili ders, bir se-
miner dersi, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve tezle bağlantılı
sunum/uygulama performans çalışmaları olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 
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Süre
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli

yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci
maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle
ilişiği kesilir.

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

(4) Sanatta yeterlik programını erken bitirme süresi altı yarıyıldan az olamaz. Ancak
daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler
ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak en az dört yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Danışman atanması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında ilgili anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. Tez danışmanının sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili süreçler, Se-
natonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamam-

layan öğrencinin tez çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceriyle sentez ve yaratıcılık
gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

(2) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamam-
laması ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlamış olması
gerekir. 

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anasanat dalı başkanlığına ya-
par. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sanatta yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-
Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya
Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. 

(5) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.
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(6) Yeterlik sınavları, ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların he-
saplanması Senatonun belirlediği uygulama esaslarına uygun olarak yapılır. 

(8) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı
başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler alma-
sını isteyebilir. Sanatta yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi
ile alınan derslerin başarı notu GANO’ya dâhil edilmez. 

(10) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği
kesilir. 

(11) Sanatta yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında (yazılı ve/veya sözlü) sınava
girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilir. 

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile
uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin
farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda
ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
görüşü alınarak ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kara-
rıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez çalışması önerisi savunması ve tez izleme süreci
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneriyle ilgili yazılı ra-
porunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir.
Anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleriyle birlikte tez/eser çalış-
ması önerisini savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirir.
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(3) Tez önerisini geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde
savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni
bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-
bilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez öne-
risi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite
kararı izleyen üç iş günü içinde ilgili anasanat dalı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği
kesilir. 

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman
tarafından belirlenen ve anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen
öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla uygun görüldüğü takdirde en geç altı ay içinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına
girer.

Sanatta yeterlik çalışmasının hazırlanması ve sonuçlandırılması 
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi,

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

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir. 

(3) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, sanatta yeterlik yaptığı alanda tez
danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir sanatsal etkinlik veya akade-
mik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması gerekir. Söz ko-
nusu akademik yayının niteliği Senato kararıyla belirlenir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu
karşılaması için öğrencinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üni-
versite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur.
Öğrenci, söz konusu akademik yayın koşullarını yerine getirdiğini belgeleyip tez danışmanının
onayını da alarak ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye başvurur.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ise dü-
zeltmeyle birlikte öğrenci tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi,
savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte Enstitüye teslim eder. Danışman söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitüye sunar. Enstitü intihal
yazılım programı raporunu ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti
halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(5) Sanatta yeterlik jürisi; danışman, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde yer

alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar

verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez çalışması savunma jürisinin oluşturulmasıyla ilgili diğer hususlar Senatonun

belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

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

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

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

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

ortamlarda gerçekleştirilir.

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

tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anasanat dalı

başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel değerlendirme raporlarıyla birlikte

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

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

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

meleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-

derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik

diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla

bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

Enstitüyle ilişiği kesilir. 

(3) Sanatta yeterlik tez çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer mezuniyet koşullarını

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edil-

diği tarihtir. 

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin

ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(5) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyasını

bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, elektronik ortamda YÖK’e gön-

derir. 
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 50 – (1) Engelli öğrencilerin işlemleri, ilgili yönergeye göre yürütülür. En-

gellilik durumu ve derecesi sağlık raporuyla kanıtlanmış lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci,
bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nede-
niyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışma-
nının ve dersin öğretim üyesinin onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin deği-
şiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin
gereklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 21 inci maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim üyesinin onayıyla sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca sağlanır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 51 – (1) Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senatoca yürürülüğe

konulan yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Öğrenim ücretleri, burslar ve indirimler
MADDE 52 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin ya-
rıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir. 

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) Programlararası (tezli-tezsiz) geçiş yapan öğrenci, programa geçiş yaptığı yıla ait
olan ve Mütevelli Heyetince belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programları ücretlerinin ara-
sındaki farkı öder. 

(4) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu
maddesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür. 

Kayıt silme 
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğ-

rencilerin kaydı aşağıda belirtilen durumlarda silinir:
a) Kendi istekleriyle yazılı başvurusu olduğu takdirde kaydı silinir. 
b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerle bir başka yükseköğretim kurumuna

veya Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin
ilgili programdan kayıtları silinir.

(2) Öğrencinin kayıt sırasında verdiği belgeler, bizzat kendisine veya noter vekâleti ile
vekil tayin ettiği başka bir kişiye verilebilir.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl-
dan/yıldan öncesine ait öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(4) Kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler.
Disiplin işlemleri
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir nedenle uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içinde eğitim-öğretim
faaliyetleriyle sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.
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Adres bildirme ve tebligat
MADDE 55 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için ikamet adresini

veya henüz bir ikamet yeri edinmemişse en son ikamet ettiği yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖBS’ye kayde-
dilir ve öğrenciyle yapılacak iletişimde, ÖBS’deki kayıtlı ikamet adresi ve elektronik posta ad-
resi esas alınır. Öğrenciler, ÖBS’deki kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri
bildirerek söz konusu bilgilerin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, Enstitü tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurularla
Üniversite ve Enstitünün resmî ağ sayfasından yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle
yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖBS’deki kayıtlı ikamet adresine taahhütlü olarak yapılan

bildirimler,
b) Enstitünün elektronik posta adresinden, öğrencinin ÖBS’deki kayıtlı elektronik posta

adresine yapılan bildirimler,
c) Üniversitenin ve Enstitünün resmî ağ sayfasından aleni olarak yapılan bildirimler ve

duyurular,
ç) Üniversitenin ve Enstitünün ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bil-

dirimler.
(4) Öğrenciler, ÖBS’ye kayıtlı e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yü-

kümlüdür.
Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda

YÖK Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleriyle Senatonun belirlediği usul ve esaslar geçerlidir.
Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması
MADDE 57 – (1) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme/savunma sınavı, salt

çoğunluğun fiilen sınava katılması koşuluyla diğer jüri üye/üyelerinin il dışı ya da yurtdışında
bulunması durumunda YÖK ve/veya Senatonun belirlediği uygulama esaslarına uygun olarak
sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleriyle Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal-

tepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri ve intibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
(2) 40 ıncı ve 48 inci maddelerin üçüncü fıkrasında geçen akademik yayın şartı koşulu

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı öncesinde doktora ve sanatta yeterlik programla-
rına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanmaz. 

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak
kabul edilen öğrencilere 59 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 31 inci mad-
desi hükümleri uygulanır.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2013 tarihli ve 28591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Üniversitenin ay-
lıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyeleri ve
görevlileri arasından beş üye, Sanayi Odasının görevlendireceği beş üye olmak üzere 10 kişiden
oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.”
“Danışma Kurulu bağımsız olarak toplanıp karar alamaz; Yönetim Kurulunun daveti üzerine
Yönetim Kurulu ile birlikte toplanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

okul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarındaki eğitim-öğretim ve sınavlara 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) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine dekan veya müdür tarafından görev-
lendirilen öğretim elemanını, 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/3/2013 28591
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b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her
yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde
bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi
için öğrencilerin çalışmalarının tümünün değerlendirmeye alınarak, öğretim birimi kurulunca
belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ölçü birimini, 

c) Bağıl değerlendirme: Öğrencinin yarıyıl içi değerlendirme notları ve/veya yarıyıl/yıl-
sonu sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm
öğrencilerin başarı düzeylerinin yüzdelik sisteme göre belirlenmesini, 

ç) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandı-
rılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere oluşturulan komisyonu,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-
lama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini, 

e) Ortak seçmeli dersler: Fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin üçün-
cü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyılda alması gereken OSD kodlu dersleri,

f) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dinde belirtilen dersleri, 

g) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi, 
ğ) Öğretim birimi: Uşak Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarını, 
h) Öğretim birimi kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu, 
ı) Öğretim birimi yönetimi: Fakültelerde dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokul-

larında müdürlüğü, 
i) Öğretim birimi yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim

kurulunu, 
j) Ön şart: Bölüm/programda yer alan bir dersin seçilebilmesi için, önceden başarılması

gereken dersleri veya sağlanmış olması gereken koşulları, 
k) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü, 
l) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü, 
m) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınma-

sına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulunduru-
larak seçilen danışmanca onaylanan dersleri, 

n) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu, 
o) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere devamını ge-

rektirmeyen öğretim şeklini, 
ö) Üniversite: Uşak Üniversitesini, 
p) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda

olduğu dersleri,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Öğretim dili 
MADDE 5 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında

eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya en az % 30 oranında yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılabilir. 
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Eğitim-öğretim yılı, süresi ve akademik takvim 
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla yarıyıl sonu sınavları ha-

riç her biri en az on dört hafta ve en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından
oluşur. Ancak Senatonun kararı ile meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı üç yarı-
yıldan oluşabilir.

(2) Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihlerini
içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senato
tarafından belirlenir. Resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yılsonu
ve bütünleme sınav tarihleri bu sürenin dışında tutulur. 

(3) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğren-
ciler, belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde;
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diploması alırlar. 

(4) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

(5) Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yer alan beşinci düzey önlisans için, asgari
120 kredi (AKTS); altıncı düzey lisans için, 240 kredi (AKTS); yedinci düzey yüksek lisans
için, asgari 90 kredi (AKTS) ve sekizinci düzey doktora için asgari 180 kredi (AKTS) esas alı-
nır. Tıp doktorluğu programı 360 kredi (AKTS), diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği
programları 300 kredi (AKTS) olup; bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik prog-
ramlardır. 

Eğitim-öğretim bölüm/programları 
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili ku-

rulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, kısmen veya tamamı
uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir. Bu eğitim-öğretim program-
larında okutulacak dersler; seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul
uygulaması gibi teorik ve/veya uygulamalardan oluşur. 

(2) Derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği, seçmeli veya zorunlu olacağı,
uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri
varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarındaki değişiklikler, zorunlu haller
dışında uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önceki Mayıs ayı sonuna kadar Bologna Eşgü-
düm Komisyonuna sunulur. 

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri 
MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.
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(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu
öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı ilgili mevzuat hükümlerine göre be-
lirlenir. 

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

Üniversiteye giriş 
MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve iste-

nen belgeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenir.
Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(2) Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını elektronik olarak veya şahsen başvu-
rarak yapar. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, belirlenen esaslara
uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından bü-
yük olanların noter tarafından yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yaptırılabilir. Süresi içinde
ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. 

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışında özel yetenek gerektiren tüm bölümlere,
özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yapılır. Özel yetenek sınavları
ile ilgili işlemler ve esaslar, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen esaslara
göre düzenlenir. 

(4) Bir öğrenci aynı anda açık öğretim fakülteleri hariç, iki lisans ve iki önlisans bö-
lüm/programa kayıt yaptıramaz. Bu durumu tespit edilen öğrencilerin kayıtları silinir ve Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

Yatay ve dikey geçişler 
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer

programlar arasında yapılan yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay
geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler
toplamına katılarak hesaplanır. 

(2) Dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili birimin yönetim kurulunca dü-
zenlenir. 

Akademik danışmanlık 
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında,

ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine öğretim birimi yönetimi tarafından bölümün
öğretim elemanlarından biri danışman olarak görevlendirilir. 

(2) Danışman, öğrencinin her türlü akademik bilgisini takip eder, eğitim-öğretim çalış-
maları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur ve öğretim
birimi yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. 

(3) Danışman öğretim elemanları Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde işlem ya-
parlar. 
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Kayıt yenileme 
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen
miktardaki katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. 

(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yapmayan, sadece katkı
payı veya öğrenim ücretini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz. 

(3) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında akademik takvimde belirtilen süreler ve
Senato tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır. Belirtilen bu süreler içinde
kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sa-
yılır. 

(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS
kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız ol-
dukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde
derslere kayıt yaptırabilirler. 

(5) Öğrenciler her yarıyıl kayıt olacakları dersleri akademik takvimde belirtilen süre-
lerde seçerek danışmanlarının onayına sunar. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi
gerçekleşmiş olur. Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili tüm sorumluluklar öğrenciye aittir. 

(6) Alt yarıyıllardaki tüm dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 3.00 ve
üzerindeki öğrenciler, danışmanlarının da onayını alarak bir üst yarıyıldan alacakları dersler
ile birlikte 45 AKTS’ye kadar ders alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de
mezun olabilirler. 

(7) Öğrenciler, danışmanın onayını almak koşulu ile genel not ortalamasını yükseltmek
amacıyla daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları dersi, dersin tekrar açıldığı yarıyıllarda
45 AKTS’yi aşmayacak şekilde tekrar alabilirler. 

(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/prog-
ramlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen
dersler için öğrencilerden ek ödeme talep edilmez. 

Kayıt dondurma 
MADDE 13 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti

nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi
ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı ola-
rak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt
dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile ya-
rıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde
öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. 

Haklı ve geçerli nedenler/mazeretli ders kayıtları
MADDE 14 – (1) Kayıt dondurma/mazeretli ders kayıtları ile ilgili olarak haklı ve ge-

çerli kabul edilen mazeretler şunlardır: 
a) Öğrencilerin öğrenime devam edemeyeceğine ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak

sağlık raporunun sunulması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
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c) Tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine devam edemeyeceğine ilişkin mahallin
en büyük mülki amirince verilecek bir belgenin sunulması.

ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka
kimsenin bulunmadığını gösteren belgenin sunulması.

d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması.
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
f) Öğrencinin tutukluluk halinin bulunması.
g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. 
Derslere devam 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar.

Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygu-
lamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Dersin yarıyıl/yıl sonu ve
bütünleme sınavlarına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı
olamamış öğrenciler için, tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Derslerin
devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır. 

(2) Uzaktan eğitim şeklinde verilen derslere ders kaydı yaptırmış olmak şartıyla devam
şartı aranmaz. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında derslere devamla ilgili esaslar Se-
nato tarafından belirlenir. 

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınan tamamı uygulamalı derslerin dışında devam
şartı aranmaz. Ancak, geçmiş olduğu dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam
şartı aranır. 

Mazeret sınavları 
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazereti olan öğrenci-

lere ilişkin Senatoca belirlenen esaslar doğrultusunda işlem yapılır. 
(2) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sadece ara sınavlara

giremeyen öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl/yılsonu sınavından önce mazeret
sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, ilgili birim yönetim kurulunca
tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sı-
nav hakkı verilmez. 

(3) Ülkemizi, Üniversiteyi ya da ili temsil etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında bi-
limsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrencilere kayıtlı olduğu
birim yönetim kurulu tarafından faaliyet süresince izin verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler
izin süresi içerisinde takip etmeleri gereken derslerden devamsız sayılmazlar. Yapılan ara sı-
navlar için birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. 

(4) Mazeret sınavları her yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır. 
(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları açılmaz. 
Derslerle ilgili muafiyet ve intibak 
MADDE 17 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış

olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini
eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. Öğrencinin muaf
sayılan derslerinin notları ve harf karşıtları transkriptine işlenir. Başarı ortalaması hesaplanırken
değerlendirmeye alınır. 

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin
hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak
komisyonunun görüşünü alarak karar verir.
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(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında bazı ders-
lerden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir. Bu sınavdan öğrencinin
almış olduğu not harf notuna dönüştürülerek transkriptine işlenir. 

(4) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine
sayılır. 

(5) Dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası ge-
reğince muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden ders almak istediği takdirde,
söz konusu dersi ikinci kez alıyor kabul edilir ve en son aldığı not geçerli sayılır. 

Sınavlar 
MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, seminer, sunum veya
uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygu-
lama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların ilgili öğretim elemanının talebi ve bölüm/program
başkanlığının önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulu karar verir ve yarıyılın ilk iki haftası
içinde ilan edilir. Ara sınavların toplamının, hazırlık sınıfı dışında başarı notuna katkısı %30’dan
az, %50’den fazla olamaz. Ancak savaş, deprem, salgın ve benzeri hallerde Senato, ara sınav
ve yılsonu sınav notunun ders başarı notuna katkı oranını geçici olarak değiştirebilir. Bağıl de-
ğerlendirme uygulanmasında oranların belirlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Sınav prog-
ramları sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek öğrencilere
duyurulur. Öğrencinin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için devam koşu-
lunu yerine getirmiş olması gerekir. Yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte ya-
rıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır. Derste değerlendirmeye esas olarak kullanılacak ölç-
me yöntemini ilgili öğretim elemanı belirler. 

(3) Mezun olabilmek için zorunlu staj çalışması da dâhil olmak üzere, devam koşulunu
yerine getirmiş, güz/bahar/yaz öğretimi sonunda tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvur-
maları halinde Üniversitenin ilgili birimi tarafından belirlenen tarihte bir defaya mahsus tek
ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan
öğrenciler giremez. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını
kullanmış sayılır. Tek ders sınavına girip başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına girdiği
dersi, dersin açıldığı dönemde tekrar alırlar. Bu sınavlardan alınan not ara sınav şartı aranmak-
sızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde birim yönetim kurulu kararı ile
Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci
sınava girmemiş ve başarı kat sayısı olarak sıfır almış sayılır. Ancak bütünleme sınavlarında
sınava girmeyen öğrencinin, sınavına girmediği dersin son sınavından aldığı not ve başarı kat-
sayısı geçerlidir. 

(5) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlara giren öğrenci, birim yönetim
kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Sınavlarda kopya çeken, kopya
çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca
sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır not verilir
ve ilgili öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 
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(6) Öğretim elemanları sınavların bittiği en son tarih itibarıyla ara sınavdan yedi, yarı-
yıl/yılsonu sınavından üç ve bütünleme sınavından sonraki iki takvim günü içinde, sınav so-
nuçlarını ilan etmek ve sınav evrakını ilgili birime, sınavların bitiminden itibaren on beş takvim
günü içinde teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili eğitim biri-
mince en az iki yıl saklanır.

(7) Not girişlerinin otomasyon sistemine zamanında girilememesi halinde, ilgili öğretim
elemanının dilekçesi ve not listesi birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlandıktan
sonra birim öğrenci işleri tarafından programa işlenir. 

(8) En az iki yıl saklanan belge ve tutanaklar, ilgili birim tarafından kurulan imha ko-
misyonunca tutanak altına alınarak imha edilir. İmha komisyonu, ilgili birim yöneticisi, bölüm
veya program başkanı ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu sekreteri olmak üzere
en az üç kişiden oluşur. 

Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki iş günü içinde, sonuçlara

ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğ-
retim elemanı en geç iki iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi ha-
taların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca ya-
pılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Not değişiklikleri birim
öğrenci işleri tarafından otomasyon sistemine işlenir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden veya 100’lük sisteme döndürülecek

şekilde değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlemelerinin türü, atölye, laboratuvar, pratik
çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki
haftası içinde bölüm başkanlığının talebi ve birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde
öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya
bütünleme sınavı notunun toplanması sonucunda virgülden sonra iki basamak alınarak dersin
başarı ortalaması belirlenir. 

(2) Bağıl değerlendirme sistemi belirlenen esaslar doğrultusunda tüm öğrencilere uy-
gulanır. 

(3) Dersin başarı notu, mutlak veya dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değer-
lendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulanmasındaki en
az öğrenci sayısı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. Mutlak veya bağıl değerlendirme
yöntemi kullanılarak öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten
harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir: 

Başarı notu Katsayı Yüzde veya yüzlük karşılığı Derecelendirme 
AA 4.00 90-100 Mükemmel 
BA 3.50 85-89 Çok iyi 
BB 3.00 80-84 İyi 
CB 2.50 75-79 Orta 
CC 2.00 70-74 Geçer 
DC 1.50 65-69 Şartlı geçer 
DD 1.00 60-64 Şartlı geçer 
FD 0.50 50-59 Başarısız 
FF 0.00 0-49 Başarısız 
DZ 0.00 Devamsız Başarısız 
YT — Yeterli Başarılı 
YZ — Yetersiz Başarısız 
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(4) AA, BA, BB, CB, CC ve YT notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları

şartlı başarılı notlardır. DC veya DD notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için

genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız

olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Genel not ortalaması 2.00’yi sağlayamayan öğrenciler

şartlı başarılı sayılan DC ve DD notu olan dersleri döneminde tekrar alırlar. 

(5) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajların başarı durumlarını belirlemek için kul-

lanılır. 

(6) DV (Devam Eden Çalışma) tez, bitirme ödevi ve yıllık uygulanan derslerde kulla-

nılır. DZ notu ise devamsız öğrenciler için kullanılır. 

(7) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan

diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli

derse devam etmesi zorunludur ve yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu ge-

çerlidir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak

zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi, dördüncü fıkradaki harf notları ile ifade edilerek or-

talamaya katılır. 

Ağırlıklı genel not ortalaması 

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan harf başarı

notunun karşılığı olan değerin ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin

toplamının alınan derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesap-

lamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki

üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yu-

varlanarak hesaplanır. 

Başarı denetimi 

MADDE 22 – (1) Önlisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dör-

düncü yarıyıl ve üst yarıyılları sonunda 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar.

2.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumda

olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslerle birlikte kendi istekleri ile danışmanlarının

onayını da alarak başardıkları derslere de kayıt yaptırıp genel not ortalamalarını yükseltmek

zorundadırlar. 

Bitirme ödevi, bitirme tezi ve stajlar 

MADDE 23 – (1) Birimler bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya staj koya-

bilirler. Bu durumda öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bi-

tirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Birimlerin söz konusu

eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tara-

fından onaylanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde söz konusu

eğitim-öğretim faaliyetini yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamazlar. Bütün derslerden

başarılı olup, sadece stajı kalan öğrencilerden müfredatında staj dersi için kredi/AKTS belir-

lendiyse bu öğrenciler ders kaydı yaptırıp, ilgisine göre katkı payı/öğrenim ücreti öderler. Müf-

redatında staj dersi için kredi/AKTS belirlenmeyen öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti

alınmaz.

(2) Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak de-

ğerlendirilir. 
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Mezuniyet işlemleri 

MADDE 24 – (1) Kayıtlı oldukları birimin eğitim-öğretim programını başarıyla ta-

mamlayan, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans ve önlisans

öğrencileri mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin durumu, danışmanı ve bölüm başkanı tara-

fından incelenerek birim yönetim kurulunca mezuniyet kararı alınır. 

(2) Öğrencilerin mezuniyet tarihleri; akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu, bütün-

leme sınavı sonu, tek ders sınavı sonu ve yaz öğretim notlarının birim yönetim kurullarınca

kabulü ile staj kurulunun staj notu verilmesini takip eden ilk iş günü olarak belirlenir. 

Diplomalar 

MADDE 25 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı

dersleri gösteren mezuniyet transkripti, kayıtlı oldukları bölüm/programa göre önlisans veya

lisans diploması verilir. Lisans öğrenimine devam eden öğrenciye; ilk dört yarıyıllık programı

başarıyla tamamlaması, öngörülen genel not ortalamasını sağlaması ve kaydını sildirmesi şar-

tıyla önlisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili

bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. 

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan aldıkları diploma

veya sertifikayı kaybedenlere diplomaları veya sertifikaları yeniden düzenlenerek verilir. Dü-

zenlenen bu diploma ve sertifikalara kaçıncı defa verildiği ve verilme nedeni yazılır. Diploma

veya sertifikalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyete hak kazanan

öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve ilgili birimlerin yönetim kurulları ta-

rafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye me-

zuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması verilir. 

Üstün onur ve onur belgesi 

MADDE 26 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen, disiplin cezası al-

mamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere üstün onur bel-

gesi; 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere onur belgesi verilir. 

Kayıt silme veya sildirme 

MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri ile

aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması. 

c) Açık Öğretim Fakültesi hariç, aynı anda birden fazla eş değer bölüm/programa (li-

sans/önlisans) kayıt yaptırması.

ç) Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın, kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek iste-

mesi.

Öğrenci değişim programları 

MADDE 28 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim program-

ları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür. 
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Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders alma işlemleri 

MADDE 29 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğren-
ciler, öğrenim gördükleri birimden izin almak koşulu ile en fazla bir akademik yılı için her iki
üniversitenin ilgili biriminin görüşü ve Senato/Üniversite Yönetim Kurulu/birim yönetim ku-
rulu kararıyla Üniversitenin ilgili birimlerinden ders alabilirler. Bu öğrenciler, ders kaydı yap-
tırdığı birimin mevzuat hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları
dersler için sadece not durum belgesi verilir. Üniversite öğrencileri de aynı yöntemle diğer üni-
versitelerden güz ve bahar dönemlerinde ders alabilirler. Diğer üniversitelerden ders alma iş-
lemleri ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi 

MADDE 30 – (1) Yaz öğretimi açılıp açılmaması ve yaz öğretimi ile ilgili eğitim-öğ-
retim faaliyetleri uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. 

Tebligat 

MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrenci bilgi sistemine ve öğrenci bilgi sistemin-
deki iletişim bilgilerinden birisine (açık adres, Üniversite tarafından verilen elektronik posta
adresi veya telefon) iletilmesi veya üniversite internet adresinden ilan edilmesi durumunda ta-
mamlanmış sayılır. 

(2) Öğrenci bilgi sistemindeki iletişim bilgilerini değiştirdikleri hâlde bunu bağlı ol-
dukları birimlere bildirmemiş veya güncellememiş olanlar veya yanlış ya da eksik bilgi vermiş
olan öğrencilerin var olan iletişim bilgilerine bildirimin gönderilmesi durumunda kendilerine
tebligat yapılmış sayılır. 

Disiplin 

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzak-
laştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 34 – (1) 28/8/2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi 2014-2015 eğitim-öğretim yı-
lından önce kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi
olarak bu Yönetmelikten önce kendilerine uygulanan mevzuat hükümleri uygulanmaya devam
edilir. 

Yürürlük 

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3864 

—— • —— 
Boyabat Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3994 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3943 



2 Mayıs 2021 – Sayı : 31472 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3979 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DÜZELTME İLANI 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Taşı Alımı İhale Edilecektir. 
Kireç Taşı Alım İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile 2021/240210 İhale Kayıt Numaralı ve ihale tarihi 10/05/2021 
saat: 10:00 olarak belirlenen İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; 

1 - İhale Kayıt Numarası : 2021/240210 
a) İşin Adı : Kireç Taşı Alımı 

b) İdarenin Adı 
: T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü 

c) İdarenin Adresi 
: Orhaniye Mah. 123340 Sk. No: 63   42600 
Ilgın/KONYA 

ç) Elektronik Posta Adresi : ilginseker@turkseker.gov.tr 

d) İhale dokümanının Temin Edileceği adres 
: Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret 
Servisi 

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 
a) Gazetenin Adı ve Tarihi: Resmî Gazetesi - 27.04.2021 sayısı 31467 
b) Gazetenin Adı ve Tarihi: Ilgın’ın Sesi Gazetesi - 29.04.2021 

3- İLANDA DÜZELTİLEN MADDE: 
7. Madde: İhale Tarih ve saati: 20.05.2021 - Saat: 11:00 şeklinde değiştirilmiştir. 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması 

gerekmektedir. 
 4033/1-1 
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225 TON n-BUTANOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

225 TON n-BUTANOL ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/252401 

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 225 Ton n-Butanol alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 250 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 3952/1-1 
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ÇATALAĞZI LAVVUARI CAKA TESİSİ VE TRANSFER BANTLARININ  
ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Çatalağzı Lavvuarı Caka Tesisi ve Transfer 

Bantlarının Çalıştırılması İşi 4734 sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle 
İhale Edilecektir. 

1- İdarenin 
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / 
  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 
S.No: 2- İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 
   1 Çaka edilecek toplam tüvenan kömür miktarı Ton 438.900 
İşin Başlama ve bitiş tarihi  : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 

başlayacak olup 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Karadon TİM Çatalağzı Lavvarı yanında kurulu 

bulunan çaka istasyonu, silolar ve transfer 
konveyörlerinin (bantlarının) bulunduğu tesistir. 

b) Tarihi ve saati : 24.05.2021 Pazartesi saat 15:00 
c) Dosya no : 2113822 
d) İhale kayıt no : 2021\258250 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

ı) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler en geç 24.05.2021 Pazartesi günü Saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 4051/1-1 
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ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaza 

İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.(Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve 
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 26. Maddesi) 

1-İdarenin 
a) Adresi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent 

Plaza B1 Blok Bilkent / ANKARA 
b) Telefon numarası: (312) 565 20 00 
c) Faks numarası: (312) 266 77 48 
2- İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin; 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Arsa Alanı 

(m²) 
Emsal 

Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m²) 

İstanbul Beşiktaş Abbasağa 
347 1 Konut Alanı 17.665,00 m² 2 35.330,00 m² 

TOPLAM 17.665,00 m²  35.330,00 m² 
b) Yapılacağı yer: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 
c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 1265 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / ANKARA 
b) Tarihi ve saati: 27/05/2021-15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge. 

4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci 
oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

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

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da 
bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi 
sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun 35.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 20.500.000 TL’den az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş 
hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması 
yeterlidir. 

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki 
belgeler; Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleşme kapsamında veya kendisine ait tek bir iş 
kapsamında, en az toplam 30.000 m² komple bina inşaatını tamamladığını veya denetlediğini veya 
yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi’ nin (İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) 
veya ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgeler (yapı kullanma izin belgesi), 

4.4.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az 
birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu 
karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın 
tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların toplam 
yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına 
ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. 
Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) 

karşılığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara 
Hizmet Binası adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin 
(ASKSTG)’ nin % 2’ sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’ nin % 4’ 
üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. 

9- Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 
olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11- İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

20/05/2021 tarihi saat 16:00’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular 
ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek 
“Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 
önce tüm isteklilere İdare tarafından bildirilecektir. 

 4034/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 4017/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4018/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4019/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4020/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4021/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4050/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4048/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3925/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3926/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3927/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3932/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca1 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 
Puanı 

ALES 

Puan 
Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Meslek 

Yüksekokulu 
Radyoterapi 1 

Radyolojik Bilimler, Radyoterapi Fiziği, Sağlık 

Fiziği alanlarından birinden en az tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 02.05.2021  
Son Başvuru Tarihi : 16.05.2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 17.05.2021 
Sınav Tarihi : 20.05.2021 
Nihai Değerlendirme Tarihi : 21.05.2021 
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  
2- YÖK formatlı özgeçmiş. 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 
8- ALES Belgesi 
9- Yabancı Dil Belgesi 
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.  
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 
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13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19   34396 Sarıyer, İstanbul 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  
Açık  Rıza  Metnine  https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 3931/1-1 
—— • —— 

Edirne Belediye Başkanlığından: 
İTFAİYE ERİ ALIMI DÜZELTME İLANI 

16/03/2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İtfaiye Eri Alımı İlanında 
yer alan; 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin (a) fıkrası “ 
17/05/2021 tarihinden 18/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile 
birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2  Merkez/EDİRNE  
adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan 
sonra  Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE  adresinde bulunan 
Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek 
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.” şeklinde düzeltilmiştir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI başlıklı 5 inci maddenin (c) fıkrası “ Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları 
ile 01.06.2021 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında 
ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru 
formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu  adrese gönderilecektir. Başvuru 
formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır.  ” şeklinde düzeltilmiştir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası 
“Sözlü sınav” 10.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE  
adresinde “ Uygulamalı Sınav” 11.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 
Merkez/EDİRNE  adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da 
başlayacaktır. Şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan Olunur. 4016/1-1 
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İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından: 

ZABITA MEMURU ALIMI DÜZELTME İLANI 

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İlk Defa Atanmak 

Üzere Zabıta Memuru Alımı İlanında yer alan; 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4. maddesi;  

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17 Mayıs 2021 - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 

mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze 

Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Şeklinde düzeltilmiştir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6.maddesi; 

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı 

sınav 14 Haziran 2021 başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/ 

İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 1 kat Brifing Salonunda 

yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün ve sonraki 

günde sınava devam edilecektir. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 

çağıracaktır. Şeklinde düzeltilmiştir.  

İlan Olunur. 4015/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İyilik Vakfı  

VAKFEDENLER : Gülsün Çocuklar Yardımlaşma Derneği, Mehmet Ali Sofuoğlu 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.01.2021 tarihli ve E:2020/237, 

K:2021/4 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi 

afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme 

uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksen Bin Türk Lirası) nakit.  
YÖNETİM KURULU: Mehmet Ali Sofuoğlu 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Gülsün Çocuklar Yardımlaşma 

Derneğine devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3904/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ugur, Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (USEV) 
VAKFEDENLER: Hayri Ugur, Zuhal Ugur. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.04.2021 tarihli tavzih kararı ile aynı 
mahkemenin 21.01.2021 tarihli ve E:2019/734 K:2021/11 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumda sosyal ve ekonomik olarak güçsüz durumda olan bireyleri 
destekleyip, onların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerlemelerine yardımcı olmak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Hayri Ugur, Zuhal Ugur, Ömer Karahan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılma 

bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Mütevelli Heyeti’nin tespit edeceği benzer bir kuruluşa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3905/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İsmet Alver Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk 

Dairesinin 18.02.2021 tarihli ve Dosya No:2019/320, Karar No:2021/349 sayılı kararı ile 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3990/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2002/20970 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3991/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında, Cumhuriyet Mah. Mermer Sk. Mesa Apt. K.8 No.83 KARTAL 
İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi N-PET Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye 
Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Limited Şirketinin 01/04/2021 – 31/03/2022 döneminde tutması 
gereken zorunlu stok miktarına ilişkin Kurum internet sayfasında yer alan formu Kurumumuza 
yazılı olarak ibraz etme yükümlülüğünüzü yerine getirmediği Kurum kayıtlarında yapılan 
inceleme neticesinde tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespiti neticesinde Cumhuriyet Mah. Mermer Sk. Mesa Apt. K.8 No.83 KARTAL 
İSTANBUL adresine yapılan tebligatlarımızın iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda işlendiği tespit edilen fiilin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca, 14/03/2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen 
niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller (Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi 
içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması) arasında olması nedeniyle düzenlenen bu ilan bir 
ihtardır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bu kapsamda, ihtar ilanımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi, verilen ihtar süresi sonunda 
mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 
60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının ve geçici durdurma süresi sonunda da 
tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ile ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, 
ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususunun 
bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 3928/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli ve 9642-2 sayılı kararı ile, 

ETS/3003-18/1773 numaralı lisans sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Satış 

A.Ş. tarafından işlenen lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan 

kalkması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, bahse konu kişinin 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca söz konusu lisansının iptal edilmesine ve 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca bu tüzel 

kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl 

içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 12 ve 20 nci maddeleri uyarınca yasaklı sayılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

  3906/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Beşyol Mah. Akasya Sok. 27 / 2 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul adresinde 27.12.2012 

ve İHR/4217-1/31945 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 30.11.2018 tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 

kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması ile ilgili olarak 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 25.08.2020 tarihli ve 35789 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.09.2020 tarihli ve 1306 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan İkitelli Osb Mah. Heskoop M2 Blok Sk. No: 19 Başakşehir/İstanbul adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara 

adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 

savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 3906/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Hürriyet Mevkii Dinar Sokak No:4 Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde 14.04.2021 ve 

BAY/939-82/39069 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Denktaş Otomotiv Turizm 

Akaryakıt Enerji Dağıtım Taşımacılık Gıda İnşaat Kuyumculuk Ve Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi’nin, 19.02.2020 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 

dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 

başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 

hükümleri uyarınca Denktaş Otomotiv Turizm Akaryakıt Enerji Dağıtım Taşımacılık Gıda İnşaat 

Kuyumculuk Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 05.02.2021 tarihli ve 19623 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.02.2021 tarihli ve 166 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Kusura Köyü Cumhuriyet Mevkii Baştuğ Sk. No:3/2 Sandıklı/Afyonkarahisar 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 

Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3906/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sahibi (Vergi No: 2310432441,26195470688) numaralı Şuayıp Çavdar tarafından 

09.12.2020 tarihinde işlenen Sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması, dağıtım 

şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması fiillerin doğal gaz piyasası ilgili 

mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde 

araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan 

doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 05.03.2021 tarihli ve 186 sayılı Soruşturma 

Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 

işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği  

ve süresi içinde  gönderilmeyen savunmanın dikkate  alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3906/4/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 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.
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